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Leto XXI

Javni razpisi
Št. 797/11

Ob-4839/11

Preklic
V skladu s prvim odstavkom 1. člena Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in
občinskih proračunov za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 74/11) neposredni proračunski
uporabniki po 26. septembru 2011 ne smejo
sprejemati novih proračunskih obveznosti,
zato Ministrstvo za zunanje zadeve
preklicuje
Javni razpis za financiranje programov
povezovanja, koordiniranja in izgradnje kapacitet razvojnih in humanitarnih nevladnih
organizacij Republike Slovenije, globalnega
učenja in ozaveščanja širše javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju, ki je bil
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 71/11 z dne 9. septembra 2011 in na
spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve
dne 9. septembra 2011.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 352-176/2011/3
Ob-4780/11
Stanovanjska komisija Vlade Republike
Slovenije, na podlagi 8. člena Stanovanjskega pravilnika Stanovanjske komisije Vlade
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Stanovanjski pravilnik), objavlja
razpis
za dodelitev službenih stanovanj
v najem
I. Predmet razpisa:
a) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Ljubljana:
Plešičeva ulica 45, stanovanje št. 5 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 30,33 m2,
Poljanska cesta 22b, stanovanje
št. 28 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 35,85 m2,
Peričeva ulica 23, stanovanje št. 16 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 31,43 m2,
Einspielerjeva ulica 5A, stanovanje
št. 5 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti
19,36 m2,
Prijateljeva ulica 21, stanovanje št. 44
(15) (delno opremljeno) – garsonjera, velikosti 20,06 m2,
Vogelna ulica 8, stanovanje št. 27 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 36,15 m2,
Slomškova ulica 33, stanovanje št. 8 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 30,47 m2,
Dolenjska cesta 46, stanovanje št. 5 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 35,49 m2,
Bergantova ulica 10, stanovanje
št. 7 (delno opremljeno) – 2-sobno, velikosti
47,56 m2,
Kremžarjeva ulica 20, stanovanje št. 3 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 54,46 m2.

b) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Brežice:
Kettejeva ulica 6, stanovanje št. 2 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 36,01 m2,
Kettejeva
ulica
6,
stanovanje
št. 5 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti
36,01 m2,
Bizeljska cesta 31, stanovanje št. 4 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 31,92 m2,
Šolska ulica 8, stanovanje št. 20(8) (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 35,34 m2.
c) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Bovec:
Mala vas 95, stanovanje št. 0(1) (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 53,75 m2.
č) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Cankova:
Cankova 19B, stanovanje št. 12 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 55,87 m2.
d) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Celje:
Kocenova ulica 2, stanovanje št. 12 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 66,08 m2.
e) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Dobrovo v Goriških Brdih:
Bevkova ulica 2, stanovanje št. 0 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 27,89 m2.
f) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Dravograd:
Meža 4, stanovanje št. 5 (neopremljeno)
– 2-sobno, velikosti 86,56 m2,
Meža 154b, stanovanje št. 4 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti 79,49 m2.
g) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Hrušica:
Hrušica 71, stanovanje št. 1 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 45,28 m2.
h) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Kamnik:
Klavčičeva ulica 10, stanovanje št. 6 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 32,52 m2.
i) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Kočevje:
Tesarska ulica 5A, stanovanje št. 3 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti 76,40 m2.
j) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Koper:
Vojkovo nabrežje 24, stanovanje
št. 1 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti
26,94 m2,
Erjavčeva ulica 24, stanovanje št. 3 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 20,85 m2.
k) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Lucija-Portorož:
Šolska ulica 1, stanovanje št. 19 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 51,50 m2.
l) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Maribor:
Hlebova ulica 7, stanovanje št. 2(102) (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 49,63 m2.

m) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Murska Sobota:
Lendavska ulica 19b, stanovanje
št. 35 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti
76,35 m2,
Stara cesta 18, stanovanje št. 10(11)
(neopremljeno) – garsonjera, velikosti
22,27 m2.
n) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Ptuj:
Kraigherjeva ulica 20, stanovanje
št. 24 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti
44,85 m2,
Trubarjeva ulica 13, stanovanje št. 7 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti 58,68 m2.
o) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Prevalje:
Trg 38, stanovanje št. 13 (neopremljeno)
– 2-sobno, velikosti 53,15 m2.
p) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Radeče:
Pot na Brod 21, stanovanje št. 3 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 42,94 m2.
r) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Sežana:
Kidričeva ulica 10, stanovanje št. 10 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 28,21 m2,
Kidričeva ulica 10, stanovanje št. 14 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 42,40 m2.
s) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Slovenska vas:
Slovenska vas 17, stanovanje št. 3(4) (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti 70,97 m2.
š) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Zgornja Velka:
Trate 3, stanovanje št. 2 (neopremljeno)
– 1-sobno, velikosti 39,60 m2.
Vsa stanovanja bodo vseljiva sukcesivno predvidoma do maja 2012, oziroma po
končani gradbeni obnovi.
II. Upravičenci do prijave na razpis
Upravičenci do prijave na razpisu, so po
določbi 1. člena Stanovanjskega pravilnika
delavci, zaposleni v Vladi Republike Slovenije, ministrstvih, vladnih službah in drugih
organizacijskih enotah državne uprave ter
Državnega pravobranilstva Republike Slovenije, z izjemo Policije kot organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve in delavcev,
ki so pripadniki stalne sestave Slovenske
vojske oziroma opravljajo vojaško službo pri
Ministrstvu za obrambo.
Na razpisu ima pravico kandidirati tudi
uslužbenec na položaju.
Na razpis se lahko prijavijo tudi uslužbenci, ki jim je bilo službeno stanovanje
dodeljeno iz razloga nujnih službenih potreb organa. Kolikor je njihov seštevek točk
takšen, da bi jim bilo službeno stanovanje dodeljeno v kraju, v katerem že imajo
v najemu službeno stanovanje, se jim to
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stanovanje dodeli za čas dela v državnem
organu.
Uslužbenci, ki že zasedajo službeno stanovanje niso upravičeni do dodelitve drugega stanovanja na razpisu.
III. Razpisni pogoji:
Uslužbenec ima pravico kandidirati na
razpisu, če ni sam ali njegov zakonski oziroma izvenzakonski partner lastnik oziroma
solastnik stanovanjske nepremičnine v oddaljenosti do 60 km po najkrajši javni cesti od
kraja zaposlitve do kraja bivališča, oziroma
ni moč šteti, da je njegov stanovanjski status
urejen. Posamezni prosilec lahko kandidira
samo za stanovanje v enem kraju.
Prosilci, ki so upravičeni do prijave na
razpis, morajo glede na svoj stanovanjski
status priložiti naslednje listine:
1. Vloga prosilca (s kratkim opisom stanovanjskih razmer);
2. Izpolnjen obrazec (obrazec);
3. Dokazila (najemna pogodba oziroma
drugo dokazilo o obstoju najemnega razmerja, kopija pogodbe o sklenjenem stanovanjskem varčevanju);
4. V primeru skupne vloge dveh prosilcev, ki živita v dalj časa trajajoči zunajzakonski skupnosti, potrdilo o gospodinjski
skupnosti, ki ni starejše kot mesec dni od
objave razpisa in ga izda Upravna enota.
Zahtevan obrazec je objavljen na spletni
strani Ministrstva za javno upravo, pod vsebino: za javne uslužbence.
IV. Oddaja vloge
Državni uslužbenci:
Vlogo za dodelitev stanovanja odda
uslužbenec skupaj z ostalimi zahtevanimi
listinami po pogojih razpisa organu, pri katerem je zaposlen, v roku 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V primeru skupne vloge dveh prosilcev,
prosilca v vlogi navedeta, da vlogo oddajata
skupaj in na obrazcu določita, kdo je nosilec
razmerja. Prijavo na razpis oddata ločeno
pri organu, v katerem sta zaposlena. Dodeljene točke obeh prosilcev sešteje strokovna
služba Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije.
Organ: vloge z izpolnjenimi obrazci in
dokazili so državni organi dolžni pregledati
in samo popolno opremljene vloge točkovati
v skladu s stanovanjskim pravilnikom. Po
točkovanju vlog organi razvrstijo prosilce po
krajih, v katerih so razpisana službena stanovanja in po številu zbranih točk.
V. Naloge državnih organov
Državni organi morajo izdelani prednostni red skupaj s prilogami (vloge prosilcev
in njihove priloge) poslati na naslov Ministrstva za javno upravo v nadaljnjih 7 dneh.
Vloge, ki jih strokovna služba Stanovanjske
komisije Vlade Republike Slovenije na Ministrstvu za javno upravo ne prejme v predpisanem roku, Stanovanjska komisija ne bo
obravnavala ne glede na to, da bodo posamezni prosilci vlogo pri organu, kjer so
zaposleni, oddali pravočasno.
V prednostni vrstni red so državni organi
dolžni vključiti tudi prosilce organov v njihovi
sestavi, razen v primeru organov v sestavi z več kot 800 zaposlenimi in v primeru
upravnih enot.
V primeru organov v sestavi z več kot
800 zaposlenimi, organi prednostni red pripravijo ločeno, dodelitev kadrovskih točk
pa se opravi po postopku tretjega odstavka
12. člena stanovanjskega pravilnika.
Prednostni red za upravne enote se pripravi ločeno v okviru pristojnega ministrstva,
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z upoštevanjem četrtega odstavka 12. člena
Stanovanjskega pravilnika.
VI. Splošne določbe
Državni organi odgovarjajo za pravilnost
posredovanih podatkov iz kadrovskih evidenc, ki jih posredujejo.
Pri odločanju o velikosti dodeljenih službenih stanovanj, Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije upošteva podatek
o številu družinskih članov. Kolikor glede na
število družinskih članov ni možno oddati
v najem službenega stanovanja primerne
velikosti, Stanovanjska komisija dodeli v najem stanovanje, ki je na razpolago.
Če več prosilcev dosega enako število
točk, Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije dodeli stanovanje tistemu,
ki dosega večje število kadrovskih točk.
V primeru enakega števila kadrovskih točk
se stanovanje dodeli prosilcu, ki ima večje število točk za delovno dobo. V primeru
enakega števila kadrovskih točk in točk za
delovno dobo, o vrstnem redu odloča žreb,
ki ga izbere strokovna služba Stanovanjske
komisije Vlade Republike Slovenije.
V primeru dvoma o oddaljenosti kraja zaposlitve od stanovanja prosilca, se podatki
o razdaljah med kraji ugotavljajo na podlagi
uradnih evidenc Ministrstva za promet.
V primeru dvoma pri dokazovanju stanovanjskega statusa, lahko strokovna služba
prosilca dodatno pozove na predložitev potrdila o stalnem oziroma začasnem bivališču,
ki ne sme biti starejše kot mesec dni.
Prednostni red velja 6 mesecev od dneva sprejetja na seji Stanovanjske komisije
Vlade Republike Slovenije. V primeru, da
se prosilec odpove najemu že dodeljenega
stanovanja, oziroma, da je v tem roku na
razpolago dodatno stanovanje, se takšno
stanovanje ponudi v najem naslednjemu
prosilcu na prednostnem redu, ki dosega
zadostno število točk.
Prednostni vrstni red bo objavljen na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Prosilci, ki jim bodo službena stanovanja
dodeljena, bodo o odločitvi prejeli sklep
o dodelitvi.«
Vsi obrazci in dodatno pojasnila so objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno
upravo.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-104/2011
Ob-4811/11
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo na podlagi Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08,
55/09 Odl. US; U-I-294/07, 38/10 – ZUKN),
Zakona o državni upravi (Uradni list RS,
št. 113/05, 126/07 – ZUP-E in 48/09), Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2011
(Uradni list RS, št. 99/09 in 96/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni
list RS, št. 96/10), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2011
in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08), Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 –
Zdru-1, 112/07 in 9/11), Odločbe Evropske
komisije o državni pomoči (št. N472/2006Slovenija, o programu tehnološkega razvoja, z dne 17. 11. 2006), Programa za
spodbujanje tehnološkega razvoja ter in-

formacijske družbe za obdobje 2007–2012
(z dne 17. 11. 2006 in dopolnitvami z dne
3. 4. 2008 ter 30. 3. 2009), Uredbe Sveta
(ES) št. 74/2008 z dne 20. 12. 2007 o ustanovitvi »Skupnega podjetja Artemis« za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih in Sklepa Vlade
RS, št. 50102-4/2008/3, z dne 6. 3. 2008,
o določitvi pristojnosti Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo pri izvajanju dejavnosti Skupnega podjetja Artemis,
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov v okviru
Delovnega programa Skupnega podjetja
Artemis v letu 2011
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo).
2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki se prijavljajo na ta in z njim povezan in nadrejeni
mednarodni razpis z nazivom »Razpis za
zbiranje predlogov v okviru delovnega programa Artemis Joint Undertaking«, (v angleškem izvirniku: »Call for proposals under
the work programme of the Artemis Joint
Undertaking«), (v nadaljevanju: mednarodni razpis Artemis). Namen obeh razpisov,
mednarodnega razpisa Artemis in Javnega
razpisa za zbiranje predlogov v okviru Delovnega programa Skupnega podjetja Artemis v letu 2011 (v nadaljevanju: nacionalni
javni razpis Artemis), je isti, to je podpora
projektom, ki obravnavajo snovanje, razvoj
in izvedbo povsodne (ubikvitarne), sodelujoče (interoperabilne), cenovno učinkovite
(angl. »cost-effective«), zmogljive, varne in
zaščitene računalniške strojne in programske opreme.
Raziskovalni projekti Artemis so industrijsko gnani projekti na področju vgrajenih
sistemov, usmerjenih v porajanje novih ali
izboljšanih tehnologij in v njihovo uporabo
v izdelkih, postopkih ali storitvah; z namenom, da se okrepi tekmovalnost evropske
industrije, izboljša zdržnost in pospešuje
pojavljanje novih tržišč in uporab, ki odgovarjajo družbenim potrebam.
Projekti naj bi imeli jasno opredeljene
in ostro osredotočene cilje in pristope. Vsi
projekti bi morali imeti ustrezno ravnotežje
med uporabnim žariščem nasproti razvoju
rodovnih tehnologij. Opis del in sestava skupine sta običajno ustaljena med trajanjem
projekta.
Rešujejo naj se tri industrijske prednosti:
1. sklicno snovanje in gradnje (angl.
»Reference designs and architectures«),
2. brezšivna povezljivost in vmesna
oprema (angl. “Seamless connectivity and
middleware”) in
3. snovalske metode in orodja (angl.
»Design methods and tools«).
Letni delovni načrt 2011 opisuje osem
Artemisovih podprogramov (ASP), in sicer
so to:
ASP1.

Metode in postopki za varnostno
ustrezne vgrajene sisteme
(angl. »Methods and processes
for safety-relevant embedded
systems«)
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ASP2.
ASP3.
ASP4.
ASP5.

ASP6.

ASP7.

ASP8.

Zdravstvenonegovalni sistemi
(»Healthcare systems«)
Pametna okolja (»Smart
environments«)
Učinkovita proizvodnja in
oskrbovalstvo (»Efficient
manufacturing and logistics«)
Računalniška okolja za
vgrajene sisteme (»Computing
environments for embedded
systems«)
»Med-omreženi« vgrajeni sistemi
za zaščitenost in zaščito kritičnih
podstavb (»Inter-networked
ES for Security and Critical
Infrastructures Protection«)
Vgrajene tehnologije za znosno
mestno življenje (»Embedded
technology for sustainable urban
life«)
Človeško-osredotočeno snovanje
vgrajenih sistemov (»Humancentric design of embedded
systems«).

Nacionalni javni razpis Artemis se navezuje na nadrejeni mednarodni razpis
z nazivom »Razpis za zbiranje predlogov
v okviru delovnega programa Artemis Joint
Undertaking« (v angleškem izvirniku: »Call
for proposals under the work programme of
the Artemis Joint Undertaking« » – v nadaljevanju: mednarodni razpis ARTEMIS), ki je
bil objavljen v Uradnem listu Evropske Unije
C064 SL oziroma EN dne 1. 3. 2011 ter na
spletni strani Skupnega podjetja Artemis, ki
je: https://www.artemis-ju.eu/call2011.
3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe ustanovljene po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo in 33/11, v nadaljevanju: ZGD), kot so podjetja (velika, srednje
velika in mala) in samostojni podjetniki ter
gospodarska interesna združenja ali pa tehnološki centri. Lahko se prijavijo tudi raziskovalno-razvojne organizacije, pod pogojem, da je v projekt vključeno tudi slovensko
podjetje. Raziskovalno-razvojne organizacije so javni zavodi (javni raziskovalni zavodi,
univerze, fakultete in druge visokošolske
organizacije), zavodi, registrirani za opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti,
ali razvojne enote podjetij, registriranih za
opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti. Javne raziskovalne organizacije veljajo
za raziskovalno-razvojne organizacije, če so
registrirane za opravljanje javne raziskovalno-razvojne dejavnosti.
Slovenski prijavitelj in udeleženci morajo
poleg splošnih pogojev mednarodnega razpisa ARTEMIS, ki so navedeni v njem (glej
zadnji odstavek 2. točke zgoraj), izpolnjevati tudi naslednje pogoje, ki se preverjajo
v okviru tega nacionalnega javnega razpisa
ARTEMIS.
Pravne osebe, ki sodelujejo pri razpisu,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Republiki Sloveniji;
– so registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah, če so gospodarske družbe oziroma gospodarska interesna združenja ali po Zakonu 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) oziroma
po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list
RS, 119/06 – UPB3, 59/07 – ZŠtip (63/07
popr.), 15/08 Odl. US: U-I-370/06-20, 64/08,

86/09, 62/10 – ZUPJS, 34/11 Odl.US:
U-I-156/08-16), če so zavodi ali visokošolske ustanove;
– so bila ustanovljena in registrirana najkasneje v letu 2009;
– imajo najmanj 10 redno zaposlenih
(stanje na dan 31. 12. 2010);
– na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa niso bila v stanju insolventnosti,
kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09,
52/10, 106/10, 26/11 in 47/11);
– niso prejela od leta 2000, ne prejemajo
in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– za iste stroške niso pridobila in tudi
niso v postopku pridobivanja sofinanciranja
iz drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna;
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– imajo poravnane obveznosti do države;
– imajo projekt v postopku prijave na
nadrejeni mednarodni razpis Artemis ali jih
Skupno podjetje Artemis posebej povabi
k sodelovanju.
Veljati mora tudi:
– nobeno posamezno podjetje ne sme
nositi več kot 70% upravičenih stroškov sodelovalnega projekta,
– raziskovalna organizacija nosi vsaj
10% upravičenih stroškov (če je vključena),
– vsi slovenski udeleženci v projektu morajo imeti registrirano raziskovalno skupino
pri ARRS,
– kategorija upravičenih stroškov pogodbenih raziskav, tehnično znanje (vklj. patenti), svetovalnih in drugih ustreznih storitev,
uporabljenih izključno za raziskovalne dejavnosti; kupljenih ali drugače pridobljenih
od zunanjih virov, ne sme presegati 30%
celotnih upravičenih stroškov slovenskega
dela projekta,
– vloge morajo biti sestavljene tako, da
upravičeni stroški ne presegajo predvidenih
sredstev za ta javni razpis.
V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, se projekt zavrne.
4. Upravičeni stroški in trajanje
Upravičeni stroški, ki se sofinancirajo
slovenskim udeležencem po tem razpisu,
so: stroški osebja (raziskovalci in drugi), ki je
zaposleno za raziskovalno dejavnost; stroški instrumentov in opreme, stroški stavb in
zemljišča, ki se uporabljajo za raziskovalno
dejavnost, stroški svetovanja in drugih storitev zunanjih izvajalcev, ki se uporabljajo za
raziskovalno dejavnost, ostali stroški delovanja, ki so nastali neposredno kot rezultat
raziskovalne dejavnosti, ter režijski stroški,
nastali neposredno kot rezultat raziskovalne
dejavnosti. Natančnejša določila o upravičenih stroških, vključno s časovnimi obdobji,
so podana v razpisni dokumentaciji tega
razpisa. Projekt lahko traja praviloma največ tri leta.
Javni razpis se izvaja po shemi državnih pomoči za raziskave in razvoj; Program tehnološkega razvoja, št. priglasitve
N 472/2006-Slovenija, z dne 17. 11. 2006.
Upravičeni so stroški na podlagi sheme državnih pomoči, podrobnosti glej v 4. točki
razpisne dokumentacije. Vloge morajo do-
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kazati, da je pomoč bistvenega pomena za
uspeh projekta in da le-tega ne bi bilo mogoče izvesti brez pomoči. Prijavitelji morajo
v prijavi utemeljiti spodbujevalni učinek pomoči z informacijami, s katerimi dokažejo,
da jih bo pridobljena pomoč po tem razpisu
spodbudila k izvajanju raziskav, ki jih sicer
ne bi.
Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči. Skupna višina prejetih državnih
pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati najvišje dovoljene višine sofinanciranja ali zneska državne
pomoči kot določa shema.
5. Sestava projektne skupine
Predloge raziskovalnih projektov lahko
prijavijo udeleženci prijavitelji iz Slovenije
v mednarodni projektni skupini – konzorciju
z vsaj tremi partnerji, ki prihajajo iz vsaj treh
držav članic EU, ki so članice Skupnega
podjetja Artemis in ki sodelujejo pri mednarodnem razpisu Artemis (seznam najdete
na naslovni spletni strani mednarodnega
razpisa ARTEMIS), lahko pa sodelujejo tudi
partnerji iz drugih držav pod pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji mednarodnega razpisa ARTEMIS.
Slovenski udeleženec projekta lahko
v projektu sodeluje v naslednjih funkcijah:
lahko je vodja projekta, udeleženec prijavitelj ali običajni udeleženec. Obveznosti, ki
izhajajo iz posamezne funkcije, so navedene v točkah 7 in 8.
6. Sestava vloge: za oddajo se sestavi en izvod popolne vloge po navodilih iz
6. točke razpisne dokumentacije.
7. Prijava projekta na mednarodni razpis:
vodja projekta, ta je v projektu en sam, nosi
odgovornost za pravočasno prijavo projekta
tudi na nadrejeni mednarodni razpis ARTEMIS, v skladu z njegovimi določili in roki. Tuji
udeleženci prijavitelji se prijavljajo na ustrezne tuje nacionalne razpise ARTEMIS, če
tako zahtevajo nacionalne zakonodaje posameznih držav. Če je udeleženec prijavitelj iz
Slovenije hkrati tudi vodja projekta, mora prijaviti projekt tudi še na zadevni mednarodni
razpis ARTEMIS, kot že prej navedeno.
8. Prijava na slovenski razpis ARTEMIS:
za udeleženca prijavitelja iz Slovenije velja, da je en sam (za vsak prijavljeni projekt s prijavitelji iz Slovenije). Le on prijavi
projekt na slovenski javni razpis ARTEMIS,
tudi če je slovenskih udeležencev več (običajni udeleženci). Običajnim udeležencem
iz Slovenije projekta ni potrebno prijaviti.
Naloga slovenskega udeleženca prijavitelja
je zlasti, da pošlje prijavo na slovenski javni razpis Artemis ter da kot pomožni vodja
slovenskih udeležencev na projektu skrbi
za njihovo usklajevanje (koordinacijo). On
bo tudi edini podpisal morebitno pogodbo
z Ministrstvom.
9. Naslov in rok za predložitev polne vloge na slovenski javni razpis ARTEMIS
Rok za predložitev vloge na ta razpis je
19. 10. 2011, do 12.15, na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici z oznako spredaj »Ne odpiraj! Vloga
na razpis Artemis 2011« ter s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se bodo štele tiste vloge, ki bodo dostavljene na ministrstvo, ne
glede na način dostave, do zgoraj določenega roka.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali ki ne
bodo pravilno označene, ne bodo obravnavane, temveč zavržene.
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Projektnih očrtov, ki jih zahteva mednarodni razpis ARTEMIS, na slovenski javni
razpis Artemis ni potrebno pošiljati.
10. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog bo potekalo 25. 10. 2011, ob 14. uri,
v sejni sobi 223/II, na Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo in bo javno.
Na odpiranju strokovna komisija preveri pravočasnost in pravilno označenost prispelih
vlog ter formalno popolnost. Formalno popolne vloge so tiste, ki vsebujejo popolnoma
izpolnjene obrazce, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji. Prijavitelje, za katerih
vloge se na odpiranju ugotovi, da so nepopolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala, naj jih dopolnijo. Če
prijavitelji v določenem roku ne dopolnijo
vloge, se njihova vloga zavrže.
11. Ocenjevanje in izbira
11.1 Narodno preverjanje pogojev ustreznosti
Strokovna komisija Ministrstva v nadaljevanju: postopka preveri izpolnjevanje narodnih ustreznostnih pogojev iz 2. in 3. točke
tega javnega razpisa. Stanje glede izpolnjevanja narodnih ustreznostnih pogojev vlog
bo sporočeno Skupnemu podjetju Artemis.
Prijavitelji bodo obveščeni o (ne)izpolnjevanju ustreznostnih pogojev najkasneje
v roku 60 dni od datuma za predložitev
polne vloge. Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali narodnih ustreznostih pogojev (2.
in 3. točka tega razpisa), bodo prejeli sklep
o neizbiri.
11.2 Mednarodno preverjanje pogojev
ustreznosti, ocenjevanje ter izbira projektov
Tudi na mednarodni ravni se bo opravilo
preverjanje splošnih pogojev ustreznosti, in
sicer po določilih mednarodnega razpisa Artemis (npr. sestava projektnega konzorcija,
število udeležencev, iz katerih držav, itd.).
Naloga Skupnega podjetja Artemis je,
da oceni in izbere projekte ter predlaga razdelitev javnih sredstev v skladu z merili po
mednarodnem razpisu.
Seznam izbranih projektov (v nadaljevanju: mednarodni seznam) potrdi Odbor
javnih organov. V 15 dneh po izbiri izvršni
direktor Skupnega podjetja o izidu ter o rezultatih, opombah in morebitnih priporočilih
glede sprememb obvesti prijavitelje in ministrstvo.
Na podlagi mednarodnega seznama
začne Skupno podjetje Artemis tehnična
pogajanja. O izidih teh pogajanj obvesti Ministrstvo. Po končanih pogajanjih Skupno
podjetje Artemis koordinatorjem izbranih
konzorcijev pošlje v podpis sporazum o dodelitvi sredstev in obrazce o pristopu, skladno z mednarodnim razpisom ARTEMIS.
12. Obveščanje o izbiri in sklenitev pogodb na podlagi slovenskega razpisa ARTEMIS
Ocenjevanja projektov na narodni ravni
ne bo, temveč se bo upoštevalo mednarodno ocenjevanje.
Strokovna komisija Ministrstva po končanem ocenjevanju na mednarodni ravni,
usklajevanju na odboru Skupnega podjetja
Artemis in po opravljenih tehničnih pogajanjih pripravi predlog prejemnikov sredstev
na podlagi razpisa ARTEMIS. Dokončno
odločitev o sofinanciranju slovenskega dela
posameznega projekta sprejme minister.
Ministrstvo bo na podlagi pozitivnega
sklepa povabilo prijavitelja k podpisu pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, ki se sklene
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najkasneje v 30 dneh po zaključku pogajanj,
ki jih bo vodilo skupno podjetje.
Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o sofinanciranju oziroma sklepa
o neizbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne
zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji.
V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni
od vročitve poziva za podpis pogodbe ne
bo odzval, se bo smatralo, da je umaknil
svojo vlogo.
13. Okvirna višina in delež sredstev ter
obdobje porabe
Za sofinanciranje slovenskih udeležencev v projektih je za ta razpis na projektu 3211-11-0035 »Krepitev mednarodnega
RR sodelovanja« zagotovljeno skupno do
750.000 EUR v obdobju treh let oziroma
največ do 250.000 EUR letno, če bodo v ta
namen zagotovljena sredstva v ustreznih
proračunih. Skrbnik postavke je dr. Aleš Mihelič. Projekt bo lahko prejel sredstva največ do višine, zaprošene v vlogi, ki pa ne
sme presegati skupnega zneska v obdobju
treh let, tj. okvirno 750.000 EUR, se pa višina zaprošenih sredstev upošteva tudi pri
mednarodnem ocenjevanju.
Projekti se bodo sofinancirali po vrstnem
redu mednarodnega seznama, do porabe
sredstev.
Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2012, 2013, 2014 in 2015,
končna višina sredstev pa je odvisna od
razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena
v proračunih za ta leta. Sofinanciranje iz
slovenskega proračuna znaša največ 25%
(iz proračuna Skupnega podjetja Artemis pa
16,7%).
Razen v primeru bruto 2 nobeni davki in
ne dajatve niso upravičen strošek.
Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se bo zaključilo v koledarskih
letih 2014 ali 2015, se bodo določila glede
na razpoložljiva sredstva teh proračunov,
s posebnim aneksom k pogodbi. Projekti
praviloma niso daljši kot 3 leta.
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis
Artemis bo za slovenski delež sofinanciranja sklenilo pogodbo o sofinanciranju Ministrstvo. Vzorec pogodbe je del razpisne
dokumentacije.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj se bosta
s pogodbo o sofinanciranju dogovorila za
obseg in dinamiko sofinanciranja projekta
na podlagi načrtovanih rezultatov in mejnikov v izvajanju operacije, podanih v vlogi na
javni razpis ter potrjenih poročil in zahtevkov
za sofinanciranje.
Če bodo na podlagi pogodbe o sofinanciranju izvedena vmesna delna izplačila sredstev, izbrani prijavitelj pa ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitve načrtovanih
rezultatov v celoti, bo ministrstvo zahtevalo
vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmeren del sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev na TRR do dneva vračila v državni
proračun Republike Slovenije.
Ministrstvo lahko odstopi od pogodbe
o sofinanciranju in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev
na TRR do dneva vračila v državni proračun
Republike Slovenije tudi v primerih, ko izbrani prijavitelj zaradi razlogov, ki niso objektivne narave, zamuja pri realizaciji projekta, ki
je predmet sofinanciranja in dogovorjenega
načrta izvajanja v pogodbi, za več kot šest
mesecev.

Izbrani prijavitelj, s katerim bo sklenjena
pogodbo bo moral zagotavljati pravilnost podatkov. V primeru, da se kadar koli izkaže,
da je prijavitelj posredoval napačne podatke
v zvezi z namenom operacije ali izpolnjevanjem pogojev, ali pa se ugotovi, da je zamolčal take podatke, ki bi kakorkoli vplivali
na oceno in potek programa, je ministrstvo
upravičeno odstopiti od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev na TRR do dneva
vračila v Proračun Republike Slovenije.
Za delež sofinanciranja Skupnega podjetja Artemis bo le-to sklenilo s prijaviteljem
ločeno pogodbo.
14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– predstavitev in podrobno pojasnitev
javnega razpisa (točke 1–15),
– navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave,
– predstavitev slovenskega prijavitelja
(obrazec 1),
– predstavitev ostalih slovenskih običajnih udeležencev (obrazec 2),
– skrajšana predstavitev projekta (obrazec 3),
– izjavo udeleženca prijavitelja o strinjanju s pogoji in resničnosti navedb (obrazec
4),
– izjavo običajnega udeleženca o strinjanju s pogoji in resničnosti navedb (obrazec 5),
– izjavo o konzorcijski pogodbi (obrazec 6),
– osnutek pogodbe s prilogami 1 do 4,
– razrez stroškov po vrstah in obdobjih –
(obrazec 7) – posebna datoteka.
Razpisna dokumentacija je od dne objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na
voljo v glavni pisarni na sedežu Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, in na spletni
strani: www.mvzt.gov.si (Javne objave ->
Javni razpisi).
15. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na
voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pri stični osebi mag. Rajku Saboju, tel. 01/478-4640, e-pošta: rajko.sabo@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 6316-7/2011-1
Ob-4810/11
Na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11) ter v zvezi
z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06
– uradno prečiščeno besedilo in 61/06 –
ZDru-1, 112/07, 9/11), Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenih
sestankov v letu 2012
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: Agencija).
2. Predmet javnega razpisa je: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje znanstvenih sestankov, organiziranih v Republiki Sloveniji, ki so namenjeni: izmenjavi in prever-
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janju spoznanj in znanj, ki so plod lastnega
raziskovalnega dela znanstvenikov, prenosu
temeljnih znanstvenih spoznanj v aplikacijo
in tehnološki razvoj.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis za sofinanciranje
znanstvenih sestankov se lahko prijavijo
organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji in društva
s statusom delovanja v javnem interesu na
področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako
se lahko prijavijo pravne osebe Slovencev
iz slovenskega zamejstva in pravne osebe
Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu:
prijavitelj).
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Za kvalitetno organizacijo znanstvenega
sestanka je ustanovljen in zadolžen programski odbor.
Mednarodni znanstveni sestanek je sestanek, ki poteka v slovenskem jeziku (prvi
jezik) in vsaj v enem izmed svetovnih jezikov (drugi jezik), ima mednarodni programski odbor in na katerem je od aktivnih udeležencev z referati in vabljenimi predavanji
(v nadaljevanju: referent) vsaj polovica udeležencev iz tujine.
Pred sestankom mora biti natisnjen izvleček referatov.
Za enodnevni sestanek mora biti predvidenih najmanj 10 referentov ter najmanj 20
referentov za dva ali več dnevni sestanek.
Raziskovalec, ki se na javni razpis v okviru prijavitelja prijavi kot vodja znanstvenega
sestanka, lahko na javnem razpisu kandidira
samo z enim predlogom za sofinanciranje
raziskovalne dejavnosti.
Natančnejši pogoji za sofinanciranje
znanstvenih sestankov so določeni v veljavni Metodologiji ocenjevanja prijav (v nadaljnjem besedilu: Metodologija) in Pravilniku
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11). Našteti
dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen, podpisan in
z žigom opremljen prijavni obrazec: ARRSZS-01-2011 – Prijavna vloga za (so)financiranje znanstvenih sestankov. Prijavni obrazec vsebuje tudi izjavo prijavitelja (pravilo
»de minimis«) – izjava, da za isti namen,
za katerega prijavitelj pridobiva sredstva,
ni prejel pomoči iz drugih virov, oziroma
koliko sredstev iz drugih virov za isti namen
je že prejel.
5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednji kazalci
Raziskovalna uspešnost raziskovalca
oziroma raziskovalne skupine:
– Sicris točke (A1);
– Normirano število čistih citatov (A2);
– Izjemni dosežki pri publikacijah;
– Izjemni dosežki pri citiranosti.
Relevantnost in potencialni vpliv prijave:
– Pomen za razvoj znanosti oziroma
stroke;
– Delež sredstev iz drugih virov;
– Delež tujih udeležencev na znanstvenem sestanku;
– Periodičnost znanstvenega sestanka
(evropskega ali svetovnega značaja);
– Pričakovana odzivnost v znanstveni in
strokovni javnosti (pri tem se upoštevajo tudi
izvlečki referatov v slovenskem jeziku);
– Združevanje več znanstvenih disciplin.

Izvedljivost predloga:
– Skladnost predlaganega obsega aktivnosti s predvidenimi finančnimi sredstvi in
zagotavljanje racionalne porabe sredstev.
Merila ocenjevanja so opredeljena v Metodologiji.
Ocenjevanje prijav vodi strokovno telo,
pristojno za ocenjevanje prijav znanstvenih
sestankov. Vsako prijavo ocenita dva recenzenta.
6. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in
kdo o pritožbi zoper sklep: sklep o izboru prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov sprejme direktor Agencije na podlagi predloga sklepa Znanstvenega sveta
Agencije. O ugovorih zoper sklep o izboru
prijav odloča Upravni odbor Agencije. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Pravilnik o postopkih
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju
izvajanja raziskovalne dejavnosti in Metodologija.
7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in predmet sofinanciranja
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 380.000,00 EUR, v skladu s proračunskimi možnostmi.
Agencija sofinancira vse stroške največ
za 3 dni. Agencija sofinancira:
a) stroške organizacije sestanka, in sicer
stroške tiskanja vabil, povzetkov oziroma
razširjenih povzetkov referatov v knjižni oziroma elektronski obliki, najemnine dvorane in vse stroške bivanja največ 10 vabljenim predavateljem oziroma 5% od aktivnih
udeležencev (vabljeni predavatelji iz tujine
in referenti) za posamezni sestanek;
b) pripravljalna dela za organizacijo velikih znanstvenih sestankov (sestanki, na
katerih je prisotnih nad 350 udeležencev),
ki bodo potekali v letu 2013. Sofinancira
se samo pripravljalna dela izvedena v letu
2012. Za stroške organizacije sestanka (točka 7a javnega razpisa) morajo prijavitelji
zaprositi ponovno na javnem razpisu, ki bo
objavljen v letu 2012 za sofinanciranje sestankov v letu 2013.
Minimalna dotacija je 1000 EUR. Če je
izračun dotacije nižji od 1000 EUR, prijava pa je uvrščena na predlog prednostnega seznama, se bo prijava sofinancirala
s 1000 EUR pod pogojem, da zaprošena
sredstva iz prijave niso presežena. Vrste
stroškov in način izračuna dotacije je naveden v Metodologiji.
8. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sestanek
mora biti izpeljan v letu 2012. V primeru velikih sestankov, ki bodo potekali v letu 2013,
se sofinancira samo pripravljalna dela izvedena v letu 2012.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje znanstvenih
sestankov, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Izpolnjen prijavni obrazec (ARRSZS-01-2011) mora prijavitelj poslati po
elektronski pošti na naslov: razpis-sestanki@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželeni obrazci v Wordovem formatu – Word
97–2003), do vključno 14. 11. 2011, do
12. ure.
b) Natisnjen prijavni obrazec (s podpisom
in žigom) morajo prijavitelji dostaviti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana, in sicer v zaprtih
ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na
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javni razpis za sofinanciranje znanstvenih
sestankov v letu 2012«. Ovojnica s prijavo
mora prispeti na naslov Agencije ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno
14. 11. 2011, do 12. ure. Kot pravočasne
se štejejo tudi prijave oddane priporočeno
po pošti iz Slovenije najkasneje do 14. 11.
2011, do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za sofinanciranje znanstvenih
sestankov v letu 2012«, je lahko le ena
prijava.
c) Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri
čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Vsi podatki v prijavnem obrazcu v elektronski obliki morajo biti identični
podatkom v prijavnem obrazcu v pisni obliki.
V postopku izbora prijav bo Agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke
in dokazila ter prispejo na Agencijo v roku,
določenem s tem razpisom. Nepravočasnih
in nepravilno označenih prijav komisija za
odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave
bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11).
10. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, dne
17. 11. 2011.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 120 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.
12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
prijavni obrazec in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani agencije
(http:/www.arrs.gov.si/sl/razpisi).
13. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na agenciji pri odgovorni osebi za
izvedbo javnega razpisa Aleksandri Panič,
po tel. 01/400-5924, vsak delavnik, od 9.
do 12. ure, ali na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 5100-10/2011-1
Ob-4817/11
Na podlagi 126. člena Pravilnika
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja
in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11) 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), Zakona
o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom
za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost in tehnološko
politiko Ruske federacije o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS,
št. 10/95, MP 2/95) in Zakona o ratifikaciji
Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju med Ministrstvom za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije in Državnim komitejem Ruske federacije za visoko
šolstvo (Uradni list RS, št. 14/95, MP 4/95),
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana, objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo
in Rusko federacijo v letih 2012–2013
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ruskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju:
bilateralne projekte) v letih 2012–2013 na
vseh znanstvenih področjih.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Ruska federacija.
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 z Rusko federacijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih ruskih
raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število
prijav slovenskih iraziskovalcev 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, 72/11).
(2) Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.
(3) Ruska stran ne bo objavila javnega
razpisa, zato ruske 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 veljavni Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise. 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 130.000,00 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 v Ruski federaciji;
– stroške bivanja za ruske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljubljane oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti
Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni
stroške bivanja v hotelu B kategorije (***),
vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do
1250 EUR mesečno;
– dnevnice za ruske 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 v Ruski federaciji 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.
80,00 EUR za Moskvo in St. Peterburg ter
40,00 EUR za ostalo Rusijo.
(3) Agencija bo sofinancirala dejanske
stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ruskim 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-RU-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-RU-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, 25. 11. 2011, do 12. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne
oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
10.2. Oddaja prijave brez digitalnega
podpisa
(1) Prijavo na javni razpis je potrebno izpolniti kot Prijavo na obrazcu ARRS-BI-RUJR-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.
(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 Rusko federacijo v letih
2012–2013« in obvezno oznako prijave
(ARRS-BI-RU-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, 25. 11. 2011, do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije do petka,
25. 11. 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, 72/11).
(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 torek, 29. 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
Katarini Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak
delavnik, od 9. do 12. ure, ali na elektronski
naslov: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
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Št. 6130-865/2011
Ob-4818/11
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08,
4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09) ter
Pravilnika o strokovnih komisijah Javne
agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja
domačih znanstvenih
periodičnih publikacij v letu 2012
(oznaka: JR8-ZP-2012)
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000
Ljubljana.
2. Predmet in področje javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij z znanstveno vsebino;
– izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij, ki so pomembne za prenos
znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.
Javni razpis obsega izdaje domačih
znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani in/ali digitalni
obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in
naravoslovno-matematičnih ved.
3. Cilji javnega razpisa
JAK podpira izdaje publikacij s ciljem
omogočanja in pospeševanja objav tistih
znanstvenih publikacij, ki so:
– aktualne in temeljnega pomena za razvoj določenega znanstvenega področja ali
podpodročja;
– pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
– pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in
mednarodnem prostoru;
– pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj.
4. Okvirna vrednost javnega razpisa
in obdobje ter način za porabo dodeljenih
sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
javnega razpisa znaša 1.175.000,00 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2012 oziroma v plačilnih rokih, kot to določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni
list RS, št. 96/10, 4/11 in 45/11 – Odl. US:
U-I-1/11-15).
5. Višina sofinanciranja in upravičeni
stroški
Višina sofinanciranja se določi po metodologiji navedeni v točki 8. javnega razpisa.
Pri izdajanju publikacije JAK sofinancira
stroške tiska, tehnične priprave rokopisa za
tisk (stroške oblikovanja in računalniškega
preloma) in stroške lektoriranja, ne financira
pa avtorskega dela.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu
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Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja publikacij se lahko prijavijo organizacije,
ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost (ARSS), založbe ter društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se
lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev
po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
Prijavitelj je dolžan k prijavni vlogi priložiti
dokazilo o svojem statusu.
6.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu
Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1. javnega
razpisa, izpolnjevati še naslednje posebne
pogoje:
– publikacija izhaja že najmanj eno
leto pred razpisom;
– publikacija izhaja skladno z letnim načrtom v letu pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju);
– publikacija ima naslov na svetovnem
spletu (vsaj s kazalom vsake številke in
s povzetkom);
– publikacija ima ustrezno ISSN številko
in je vpisana v razvid medijev;
– izbrani prijavitelj je dolžan predložiti
agenciji ob podpisu pogodbe pisno izjavo,
da ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do agencije za leto 2011;
– posamezni avtorji znanstvenih člankov
niso dolžni dajati finančnih prispevkov za
njihovo objavo;
– v primeru, da ima znanstvena periodična publikacija objavljene znanstvene
članke v tujem jeziku, morajo biti ti članki
opremljeni najmanj s povzetki v slovenskem jeziku;
– prijavitelj je dolžan hraniti pisne recenzije znanstvenih člankov za obdobje
zadnjih štirih let, ki morajo biti vedno dostopne;
– publikacija ima tekoče katalogizirane
vse prispevke v sistemu COBISS;
– prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih
sredstev;
– prijavitelj lahko na javni razpis odda
samo eno prijavno vlogo za posamezno
znanstveno periodično publikacijo;
– da prijavitelj za isti namen in z istim
projektom oziroma revijalnim programom
še ni sofinanciran iz drugih razpisov Javne
agencije za knjigo RS.
7. Splošni razpisni kriteriji:
Elementi ocenjevanja
Delež znanstvene vsebine v odnosu do strokovne vsebine:
76–100%
51–75%
do 50%
Vključenost publikacije v mednarodne podatkovne baze:
vključenost v SCI, SSCI, humanistične baze AHCI, ERIH
vključenost v druge relevantne področne mednarodne baze
vse druge publikacije
Dvojezičnost oziroma večjezičnost publikacije:
publikacija izhaja dvo- ali večjezično.
publikacija izhaja samo v tujem jeziku ali samo v slovenskem
jeziku
Dostopnost revije na spletu:
dostopna so celotna besedila (lahko tudi starejše izdaje)
dostopni so samo povzetki

Možno število
točk
15
15
10
5
20
20
15
0
5
5
2
15
15
5
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Pomen za znanstveno področje in podpodročje, za njegov
razvoj in meddisciplinarne povezave:
zelo velik
srednje velik
manjši
Prispevek publikacije k informiranju domače in tuje javnosti
o raziskavah domačih raziskovalcev; vključenost publikacije
v mednarodno znanstveno diskusijo:
velik
srednje velik
manjši
Pomen za razvoj slovenske znanstvene in strokovne
terminologije:
Skupaj
8. Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja:
Pristojna strokovna komisija za knjižno
in revijalno produkcijo s področij znanosti (v nadaljevanju: strokovna komisija)
pregleda in oceni izpolnjevanje razpisnih
kriterijev pri vsaki prijavni vlogi. Razpisni
kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer
je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Višina
odobrenih sredstev je odvisna od skupne
višine prejetih točk za posamezno publikacijo, od obsega in zahtevnosti publikacije,
od števila evalviranih vlog, ter razpoložljivih finančnih sredstev, namenjenih javnemu razpisu.
Javni razpis glede na doseženo število
točk omogoča prijaviteljem uvrstitev v triletno in v enoletno sofinanciranje. Najvišje
možno število točk je 100 in zagotavlja uvrstitev v triletno sofinanciranje. Za uvrstitev
v sofinanciranje mora prijavitelj pri ocenjevanju doseči minimalno 60 točk.
Strokovna komisija bo pri ugotavljanju
vključenosti v mednarodne baze podatkov
upoštevala periodične publikacije, ki so
vanje uvrščene po sistemu IZUM. Pri tem
bo periodične publikacije, ki so vključene
v sisteme baz: SCI – EXPANDED, SSCI in
A&HCI, ERIH ocenila z 20 točkami. Periodične publikacije, ki so vključene v druge
mednarodne baze po sistemu IZUM bo ocenila s 15 točkami. Ostale periodične publikacije bodo ocenjene z 0 točkami.
(Mednarodne
bibliografske
baze
podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji
znanstvenih
publikacij:
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.pdf.
Periodične
publikacije, ki niso vključene v mednarodne
bibliografske baze podatkov, se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij:
(http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-revije.pdf).
Strokovna komisija pri točkovanju določi
štiri kategorije: I., II., III. in IV. kategorijo. Publikacije, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v prve
tri kategorije, se sofinancirajo. Publikacije, ki
se pri ocenjevanju uvrstijo v četrto kategorijo, se ne sofinancirajo.
V program triletnega sofinanciranja se
uvrstijo vloge, ki so uvrščene v mednarodne
baze podatkov SCI – EXPANDED, SSCI,
A&HCI, ERIH, ter vloge, ki so bile uvrščene
v I. kategorijo.
Razredi kategorij:
1. kategorija med 87–100 točkami;
2. kategorija med 74–86 točkami;
3. kategorija med 60–73 točkami.
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16–20
12–15
8–11
20
16–20
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Delež sredstev glede na izračunano subvencijo:
– I. kategoriji pripada 100% delež sredstev, glede na izračunano subvencijo;
– II. kategoriji pripada 75% delež sredstev, glede na izračunano subvencijo;
– III. kategoriji pripada preostali del do
50% deleža sredstev glede, na izračunano
subvencijo;
– IV. kategorija se ne sofinancira.
Odstotni delež se določi za vsako leto
posebej in je odvisen od višine sredstev za
ta program.
a) Publikacija se uvrsti v posamezno kategorijo na osnovi točkovnih ocen. Ločeno
po posameznih vedah publikacijo ocenjujeta
po en član strokovne komisije in po en recenzent za posamezno znanstveno področje (v nadaljevanju: recenzenta).
b) Ko posamezno publikacijo po vedah
ocenita oba recenzenta, pooblaščena oseba
agencije izračuna aritmetično sredino obeh
ocen. Na podlagi ocen po posameznih vedah se pripravi vrstni red, glede na doseženo število točk.
c) Na seji strokovna komisija odloča
o zvišanju oziroma znižanju praga za vključitev publikacije v sofinanciranje, oziroma
z nadomestno oceno odloča o vključitvi publikacije, ki je izpadla iz sofinanciranja, če so
za to podani tehtni razlogi.
d) Pooblaščena oseba agencije izračuna
na podlagi razdelitve publikacij po kategorijah in na podlagi sprejetih normativov za
izračun subvencije višino sredstev za posamezno publikacijo.
Normativi za izračun subvencije
Za izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje izdaje publikacij, se upoštevajo
naslednji finančno opredeljeni elementi:
– Število avtorskih pol na zvezek (za
III. kategorijo le do največ 20 avtorskih pol,
JAK upošteva največ 200 avtorskih pol na
letnik) (D1).
– Naklada (do 1000 izvodov na zvezek,
v primeru digitalne izdaje se upošteva naklada 150 izvodov) (D2).
– Število rednih zvezkov na letnik (za III.
kategorijo le do največ 4 zvezke, JAK upošteva dvoje številke kot en zvezek) (D3).
– Priznani stroški na eno avtorsko polo
(D4) (stroški tiska, stroški priprave za tisk,
lektoriranje, stroški odpošiljanja).
– Priznani faktor 1.02 za usklajevanje
z inflacijo (D5). Velja za vloge, ki so uvrščene v program triletnega sofinanciranja.
– Pri izračunu subvencije JAK priznava stroške prevodov povzetkov v tuj jezik
glede na izvirno besedilo, oziroma prevod
celotnega zvezka v tuj jezik glede na izvirno
besedilo. Do dodatnih sredstev so upravičeni prijavitelji, ki imajo vsaj 10% celotnega besedila zvezka prevedenega v tuj jezik
glede na izvirno besedilo. Upravičenost do
dodatnih sredstev določata recenzenta na
podlagi prijavne vloge in preteklega letnika
publikacije. JAK v tem primeru prizna prijavitelju dodatnih 20€ stroškov na avtorsko polo
na zvezek. (D6)
Strokovna komisija določi po višini stroške (D4) za avtorsko polo. Strokovna komisija lahko določi tudi izjeme zaradi dražjega
tiska, in sicer maksimalno do višine +50%,
o čemer odloča strokovno telo za vsak primer posebej.
Subvencija se izračuna na naslednji način:
DPPZ = (D1 * D2* D3 * D4 /10) *D5.
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Subvencija za prevode se izračuna na
naslednji način:
DPPZ = (D1 * D2 * D3 * D4 /10) * D5 + (D6 * D1 * D2).
JAK upošteva robne pogoje ob predpostavki, da se znanstvena publikacija po
obsegu, nakladi in uredniški politiki ne bo
spreminjala. Če je izračun subvencije bistveno manjši kot subvencija v preteklem
proračunskem letu, se upošteva 70% lanskih sredstev. Če je izračun subvencije večji
kot zaprošena sredstva, se upoštevajo zaprošena sredstva.
9. Razpisni rok in način oddaje vlog
Javni razpis se prične dne 30. 9. 2011 in
se zaključi dne 2. 11. 2011.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
prijavni obrazec in samostojne priloge:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec: JR8–ZP–2012 Prijavna vloga na
javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij 2012;
– prijavna vloga mora vsebovati poimenski seznam recenzentov;
– izjava prijavitelja (pravilo »de minimis«). To izjavo podajo le prijavitelji, ki se
ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (gospodarske družbe), in sicer gre za
izjavo prijavitelja, da za kritje stroškov, ki
bodo predmet sofinanciranja, ni prejel sredstev iz drugih virov državnega proračuna
(pravilo »de minimis«);
– en izvod celotnega letnika znanstvene periodične publikacije, ki v predhodnem
proračunskem letu ni bila sofinancirana (samostojna priloga);
– prijavitelj je dolžan vlogi priložiti izpisek iz sistema COBISS za obdobje
2007–2010. V primeru, da je od prvega
izida periodične publikacije minilo manj kot
štiri leta je prijavitelj dolžan priložiti izpisek za vsa navedena leta izhajanja (spletna povezava http://splet02.izum.si/cobiss/
BibSerial.jsp?init=t);
– prijavitelj je dolžan priložiti dokazilo
o svoji vključenosti v mednarodne baze
podatkov po sistemu IZUM. V primeru, da
ne bo predložil dokazila, bo pod kategorijo:
»Vključenost v mednarodne baze podatkov«, ocenjen z nič točkami.
(Mednarodne
bibliografske
baze
podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji
znanstvenih
publikacij:
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.pdf.
Ostale
znanstvene periodične publikacije, ki niso
vključene v mednarodne bibliografske
baze podatkov, se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij kot sledi
(http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-revije.pdf).
Predlagatelj, ki prijavlja več vlog, mora
vsako vlogo poslati v ločeni kuverti.
Za pravilno oddane se štejejo vloge, ki so
v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki
in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
skupaj s prilogami:
1. v enem izvodu v digitalni obliki na naslov: znanstvena.periodika@jakrs.si in
2. v enem izvodu v tiskani obliki na naslov agencije.
Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo,
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šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno
oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik, med 10. in 12. uro.
Nepravočasno oddane vloge in vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz nadaljnje
obravnave s Sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10 in 20/11).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR8-ZP-2012.
Vloga mora biti poslana na naslov:
– JAK, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana,
do dne 2. 11. 2011 oziroma najkasneje
tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijavna vloga
na javni razpis za sofinanciranje izdajanja
domačih znanstvenih periodičnih publikacij
2012 z oznako JR8-ZP-2012. Hkrati mora
biti vloga najkasneje tega dne oddana po
elektronski pošti na naslov: znanstvena.periodika@jakrs.si. Digitalna prijava naj bo
poslana v Wordovem dokumentu in shranjena pod imenom prijavljene znanstvene
periodične publikacije. Prav tako naj bo ime
(zadeva/subject) elektronskega sporočila
opremljeno z imenom prijavljene znanstvene periodične publikacije.
10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge, prispele na javni razpis JR8–
ZP–2012, bo odpirala odpiralna komisija
JAK.
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
petih dni dopolnijo.
Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno
nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo
vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena
v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list
RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojni strokovni komisiji JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije JAK odločil direktor
JAK z odločbo o sofinanciranju posamezne
domače znanstvene periodične publikacije.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec z navedbo obveznih
prilog in izjavami o izpolnjevanju razpisnih
pogojev.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani, www.jakrs.si, kjer so tudi drugi
podatki, potrebni za izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti). Razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni JAK,
vsak delavnik, med 10. in 12. uro.
12. Dodatne informacije in pojasnila
Vse dodatne informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za
knjigo Republike Slovenije, pri Gabrijeli Biserki Šertel, osebno ali po tel. 01/369-58-23,
vsak delavnik, od 10. do 12. ure, e-pošta:
biserka.sertel@jakrs.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo na Javni agenciji za
knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana, v sejni sobi, v 3. nadstropju, dne 7. 11. 2011. Prijavitelji bodo o izi-
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du javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 90 dneh od navedenega skrajnega roka
za oddajo prijave na javni razpis.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije

(stroške oblikovanja in računalniškega preloma) in stroške lektoriranja, ne financira pa
avtorskega dela.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja
poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij
se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS
(v nadaljevanju: ARRS), založbe in samozaložbe ter društva. Prav tako se lahko prijavijo
pravne osebe iz slovenskega zamejstva in
pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljevanju: prijavitelj).
6.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu
– publikacija izhaja že najmanj eno
leto pred razpisom;
– publikacija izhaja skladno z letnim načrtom v letu pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju);
– publikacija ima naslov na svetovnem
spletu (vsaj s kazalom vsake številke in
s povzetki);
– publikacija ima ustrezno ISSN številko
in je vpisana v razvid medijev;
– publikacija ima katalogizirane vse prispevke za obdobje treh let pred objavo novega razpisa v sistemu COBISS oziroma za
obdobje njihovega izhajanja, če je le-to krajše
od treh let;
– prijavitelj je dolžan predložiti agenciji ob
podpisu pogodbe pisno izjavo, da ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do agencije
za leto 2011;
– prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih
sredstev;
– prijavitelj lahko na javni razpis odda
samo eno prijavno vlogo za posamezno poljudno-znanstveno publikacijo;
– da prijavitelj za isti namen in z istim projektom oziroma revijalnim programom še ni
sofinanciran iz drugih razpisov Javne agencije za knjigo RS.
7. Splošni razpisni kriteriji

Št. 6130-866/2011
Ob-4819/11
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona
o uresničevanju javnega interesa v kulturi
(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08,
4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov
javnega poziva in javnega razpisa s področja
knjige (Uradni list RS, št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 19/09) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja
poljudno-znanstvenih periodičnih
publikacij v letu 2012
(oznaka: JR9-PPP-2012)
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000
Ljubljana.
2. Predmet in področje javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– izdajanja periodičnih publikacij s poljudno-znanstveno vsebino, ki so pomembne
za izobraževanje;
– izdajanja poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij, namenjenih spoznavanju
novosti, širjenju ter dvigu splošne znanstvene kulture.
Javni razpis obsega izdajanje poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani in digitalni obliki
s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved.
3. Cilji javnega razpisa
JAK podpira izdajanje publikacij s ciljem
omogočanja in pospeševanja objav tistih
poljudnoznanstvenih publikacij, ki so:
– pomembne za spodbujanje zanimanja
javnosti za znanost in tehnologijo ter za razširjanje splošne znanstvene kulture;
– pomembne za predstavljanje slovenskih
in tujih znanstvenih dosežkov na poljuden
način;
– pomembne kot dodatno učno gradivo
v izobraževanju;
– pomembne za razvoj slovenske
poljudno-znanstvene terminologije;
– pomembne za spodbujanje zanimanja
za znanost in tehnologijo med mladimi.
4. Okvirna vrednost javnega razpisa in
obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa znaša predvidoma
90.000,00 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2012 oziroma v plačilnih rokih, kot to določa Zakon
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10,
4/11 in 45/11 – Odl. US: U-I-1/11-15).
5. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
Višina sofinanciranja se določi po metodologiji, navedeni v točki 8. javnega razpisa.
Pri izdaji publikacije JAK sofinancira stroške tiska, tehnične priprave rokopisa za tisk

Elementi ocenjevanja
Pomen za spodbujanje zanimanja javnosti za znanost in tehnologijo ter
za razširjanje splošne znanstvene kulture
Zelo velik
Srednje velik
Manjši
Pomen za predstavljanje slovenskih in tujih znanstvenih dosežkov na
poljuden način
Zelo velik
Srednje velik
Manjši
Odmevnost in razširjenost poljudno-znanstvene publikacije
Zelo velika nad 1500 prod. izv. in/ali zelo velika odmevnost
Srednje velika 500 -1500 prod. izv in/ali srednja odmevnost
Manjša pod 500 prod. izv in/ali majhna odmevnost
Pomen za razvoj slovenske poljudno-znanstvene terminologije
Zelo velik
Srednje velik
Manjši
Prispevek k osnovnošolskemu in srednješolskemu izobraževanju
Zelo velik
Srednje velik
Manjši

Možno število
točk do
25
21–25
16–20
do 15
25
21–25
16–20
do 15
20
16–20
11–15
do 10
15
12–15
9–11
do 8
15
12–15
9–11
do 8
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8. Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja
Pristojna strokovna komisija za knjižno
in revijalno produkcijo s področij znanosti
(v nadaljevanju: strokovna komisija) pregleda in oceni izpolnjevanje razpisnih kriterijev pri vsaki prijavni vlogi. Razpisni kriteriji
so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri
posameznem kriteriju navedena najvišja
možna višina doseženih točk. Višina odobrenih sredstev je odvisna od skupne višine
prejetih točk za posamezno publikacijo, od
obsega in zahtevnosti publikacije, od števila
evalviranih vlog ter razpoložljivih finančnih
sredstev, namenjenih javnemu razpisu.
Javni razpis glede na doseženo število
točk omogoča prijaviteljem uvrstitev v triletno in v enoletno sofinanciranje. Najvišje
možno število točk je 100 in zagotavlja uvrstitev v triletno sofinanciranje. Za uvrstitev
v sofinanciranje mora prijavitelj pri ocenjevanju doseči minimalno 60 točk.
Strokovna komisija pri točkovanju določi
tri kategorije: I., II., III. kategorijo. Publikacija, ki se pri ocenjevanju uvrsti v prvi dve
kategoriji, se sofinancira. Publikacija, ki se
pri ocenjevanju uvrsti v tretjo kategorijo, se
ne sofinancira.
Razredi kategorij:
1. kategoriji med 91–100 točkami;
2. kategorija med 60–90 točkami;
3. kategorija med 0–59 točkami.
Delež sredstev, glede na izračunano dotacijo:
– I. kategoriji pripada 100% delež sredstev, glede na izračunano dotacijo – 3-letno
sofinanciranje;
– II. kategoriji se delež računsko določi,
odvisno od razpoložljivih sredstev – 1-letno
sofinanciranje;
– III. kategorija se ne sofinancira.
Odstotni delež se določi vsako leto posebej in je odvisen od višine razpoložljivih
sredstev za ta program.
a) Publikacija se uvrsti v posamezno kategorijo na osnovi točkovnih ocen. Ločeno
po posameznih vedah publikacijo ocenjujeta po en član strokovne komisije in po
en recenzent za to znanstveno področje (v
nadaljevanju: recenzenta).
b) Ko posamezno publikacijo ocenita oba
recenzenta se upošteva aritmetična sredina
obeh ocen. Na podlagi ocen, pooblaščena
oseba agencije pripravi vrstni red posameznih publikacij po vedah.
c) Na podlagi razdelitve publikacij po kategorijah ter sprejetih normativov za izračun
subvencije pooblaščena oseba agencije izračuna višino sredstev za posamezno publikacijo.
Normativi za izračun subvencije:
Za izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje izdajanja publikacij, se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi:
– Število avtorskih pol na zvezek (D1);
– Naklada (do 2500 izvodov na zvezek,
v primeru izključno digitalne izdaje se upošteva obračunsko naklada 250 izvodov)
(D2);
– Število rednih zvezkov na letnik (JAK
upošteva dvojne številke kot en zvezek, če
so v obsegu vsaj 1,5 redne številke in to ob
koncu šolskega leta) (D3);
– Priznani stroški na eno avtorsko polo
(D4) (stroški tiska, stroški priprave za tisk,
lektoriranje, stroški odpošiljanja).
Strokovna komisija določi po višini stroške (D4) za avtorsko polo. Strokovna komisija lahko določi tudi izjeme zaradi dražjega

tiska, in sicer maksimalno do višine +50%,
o čemer odloča za vsak primer posebej.
Subvencija se izračuna na naslednji način:
DPPZ = D1 * D2* D3 * D4 /10.
JAK upošteva robne pogoje ob predpostavki, da se znanstvena publikacija po
obsegu, nakladi in uredniški politiki ne bo
spreminjala. Če je izračun subvencije bistveno manjši kot subvencija v preteklem
proračunskem letu se upošteva 70% lanskih
sredstev. Če je izračun subvencije večji kot
zaprošena sredstva, se upoštevajo zaprošena sredstva.
9. Razpisni rok in način oddaje vlog
Javni razpis se prične dne 30. 9. 2011 in
se zaključi dne 2. 11. 2011
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Prijavni obrazec (Prijava na javni razpis za
sofinanciranje izdajanja poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij 2012) in naslednji
prilogi:
– Izjava prijavitelja (gospodarske družbe), ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga
in storitev, da za kritje stroškov, ki so predmet sofinanciranja, ni prejel sredstev iz drugih virov državnega proračuna (pravilo »de
minimis«);
– En izvod celotnega letnika publikacije,
ki v predhodnem proračunskem letu ni bila
sofinancirana s strani JAK-a (kot priloga).
Prijavitelj, ki prijavlja več vlog, mora vsako vlogo poslati v ločeni kuverti.
Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
skupaj s prilogami:
1. v enem izvodu v digitalni obliki na
naslov: poljudnoznanstvena.periodika@jakrs.si in
2. v enem izvodu v tiskani obliki na naslov agencije.
Za pravilno oddane štejejo vloge, ki so
v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki
in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno
oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik, med 10. in 12. uro.
Nepravočasno oddane vloge in vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz nadaljnje
obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10 in 20/11).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR9-PPP-2012.
Vloga mora biti poslana na naslov:
JAK, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana do
2. 11. 2011 oziroma najkasneje tega dne
oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji
strani: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za
sofinanciranje izdajanja poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij 2012 z oznako JR9PPP-2012. Hkrati mora biti vloga najkasneje
tega dne oddana po elektronski pošti na naslov: poljudnoznanstvena.periodika@jakrs.si.
Prijava naj bo poslana v wordovem dokumentu in shranjena pod imenom prijavljene
znanstvene periodične publikacije. Prav tako
naj bo ime (zadeva/subject) elektronskega
sporočila opremljeno z imenom prijavljene
znanstvene periodične publikacije.
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10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge, prispele na javni razpis JR9–
PPP–2012, bo odpirala odpiralna komisija
JAK.
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
petih dni dopolnijo.
Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno
nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo
vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena
v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10
in 20/11).
Upravičeni prijavitelji (upravičene osebe), ki so oddali pravočasne, popolne in
upravičene prijavne vloge bodo predložene v obravnavo pristojni strokovni komisiji.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila
strokovne komisije odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posamezne poljudnoznanstvene periodične publikacije.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec z navedbo obveznih
prilog.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani, www.jakrs.si, kjer so tudi drugi
podatki, potrebni za izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij).
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni pisani JAK, vsak delavnik, med 10. in
12. uro.
12. Dodatne informacije in pojasnila: vse
dodatne informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, pri Gabrijeli Biserki
Šertel, osebno ali po tel. 01/369-58-23, vsak
delavnik, od 10. do 12. ure, e-pošta: biserka.sertel@jakrs.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog bo na Javni agenciji za
knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana, v sejni sobi, v 3. nadstropju, dne 7. 11. 2011. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 90 dneh od navedenega skrajnega roka
za oddajo prijave na javni razpis.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Št. 439/2011
Ob-4768/11
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju:
Sklad KZG RS) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc.št. 1023, travnik, v izmeri 221 m2,
k.o. 2207 – Bovec, do deleža 1/6, osnovna namenska raba zemljišča je po planu
opredeljena kot območje stavbnih zemljišč.
Izklicna cena zemljišča znaša 4.629,00 EUR
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 2
Parc.št. 156/3, njiva, v izmeri 2057 m2,
k.o. 1012 – Vransko, do deleža 286/2057
in parc.št. 156/4, njiva, v izmeri 732 m2, k.o.
1012 – Vransko, do deleža 96/732, predmetni zemljišči sta po planu opredeljeni del
kot stavbni zemljišči na osrednjem obmo-
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čju centralnih dejavnosti in del kot stavbni
zemljišči na območju drugih urejenih zelenih površin. Izklicna cena zemljišč znaša
32.277,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV). Zemljišči sta obremenjeni z zakupom do 31. 12. 2011. Zemljišči se prodajata v kompletu.
Zaporedna št. 3
Parc.št. 274/7, pašnik, v izmeri 1508 m2,
k.o. 2497 – Nadanje selo, osnovna namenska raba zemljišča je po planu opredeljena
kot stavbno zemljišče naselja Nadanje selo,
iz potrdila o namenski rabi zemljišča izhaja,
da na delu parcele velja prostorski ukrep
razlastitve in omejitve lastninske pravice po
Odloku o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10),
prav tako velja tudi prepoved iz prostorskega ukrepa in sicer omejitev lastninske
pravice v javno korist, zemljišče se nahaja
v vplivnem območju Regijskega parka Škocjanske jame. Izklicna cena zemljišča znaša
63.525,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 4
Parc.št. 873/3, travnik, v izmeri 1990 m2,
k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu,
osnovna namenska raba zemljišča je po
planu opredeljena kot območje stavbnih
zemljišč. Izklicna cena zemljišča znaša
286.749,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 14. 10.
2011, do 12.ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo » Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Sklada KZG RS,
št. 01100-6030960677, pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-10/2011
za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu
ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnikov bo vplačani
znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih
dneh po sprejemu ponudbe s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka za
sprejem ponudbe s strani solastnikov.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora
plačati v celoti, najkasneje v 8 dneh od
izstavitve računa, pri čemer se položena
varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine
v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po
prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne
pogodbe, Sklad KZG RS zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne
kupnine v 8 dneh od izstavitve računa, pa
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velja, da je pogodba razvezana na podlagi
samega zakona, Sklad KZG RS pa zadrži
njegovo varščino.
Kupnina zajema ceno za zemljišče, ponujeno s strani izbranega ponudnika, povečano za strošek sestave kupoprodajne pogodbe in vložitev zemljiškoknjižnega predloga,
skladno z veljavnim cenikom za pripravo
soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2011, sprejetim
s strani Sklada KZG RS, ter strošek cenitve ali drug strošek, kolikor je ta naveden
v opisu zemljišča pod posamezno zaporedno številko.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastniki na nepremičnini
pod zap.št. 1, 2 uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem.
Prodajalec bo po izvršenem komisijskem
odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za
prodajo solastniškega dela nepremičnine po
najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku. O ponudbi se mora solastnik izjaviti
najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo
kupil. Če solastnik v petnajstih dneh sprejme
ponudbo, bo Sklad KZG RS z solastnikom
sklenil prodajno pogodbo. Če solastnik ponudbe ne sprejme, bo Sklad KZG RS sklenil
prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 18. 10. 2011 ob 12. uri, na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska 58, Ljubljana, lahko
sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru
(tel. 01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 430-24/2011-2
Ob-4754/11
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljub
ljanska cesta 4, 6230 Postojna.
II. Predmet prodaje:
1. garaža, v izmeri 28,14 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Kidričevo naselje

24, Postojna, ki leži na parc. št. 3343, vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 3342/24, k.o.
Postojna, izklicna cena: 8.400,00 EUR;
2. nepremičnina parc. št. 1801, gozd
4. razred, v izmeri 1158 m2, vpisana
v zemljiškoknjižnem vložku št. 156, k.o. Bukovje; izklicna cena: 30.000,00 EUR.
Zemljišče se nahaja v območju z osnovno namensko rabo: Predjama PJ 03/3–
Predjama- grapa, območje stavbnih zemljišč, površine za turizem.
3. poslovni prostor – lokal, v izmeri
13,19 m2, v pritličju poslovno – stanovanjske stavbe, na naslovu Ljubljanska cesta 11,
Postojna, ki leži na parc. št. 3605/10, vpisani
v zemljiškoknjižnem vložku št. 372, k.o. Postojna; izklicna cena 10.100,00 EUR.
4. nepremičnina parc. št. 2850/8, travnik
4. razred, v izmeri 5.100 m2, dvorišče, v izmeri 265 m2, gospodarsko poslopje, v izmeri
53 m2, pašnik 2. razred, v izmeri 932 m2,
gospodarsko poslopje, v izmeri 32 m2 in
pašnik 2. razred, v izmeri 712 m2, vpisana
v zemljiškoknjižnem vložku št. 230, k.o. Orehek, izklicna cena: 92.222,00 EUR.
Nepremičnina se nahaja v območju
z osnovno namensko rabo: Orehek OR 01/4
in sicer v območju stavbnih zemljišč, v pretežnem delu območje stanovanj, v manjšem
delu pa območje zelenih površin.
5. Zasedeno stanovanje št. 47, na
naslovu Cesta v Staro vas 1, s površino
58,13 m2; stanovanje se nahaja v 5. nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe
na parc. št. 620/16, identifikacijski znak
2490-859-153, k.o. Postojna, izklicna cena:
55.500,00 EUR.
6. Zasedeno stanovanje št. 5, na naslovu Cesta v Staro vas 3, s površino 66 m2,
stanovanje se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 620/18,
identifikacijski znak 2490-861-5, k.o. Postojna, izklicna cena: 67.000,00 EUR.
7. Zasedeno stanovanje št. 42, na naslovu Rožna ulica 8, s površino 35,70 m2, stanovanje se nahaja v 5. nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 620/35,
identifikacijski znak 2490-973-42, k.o. Postojna, izklicna cena: 31.000,00 EUR.
8. Zasedeno stanovanje št. 23, na naslovu Pretnerjeva 4, s površino 31,48 m2, stanovanje se nahaja v 5. nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 423/22,
identifikacijski znak 2490-891-23, k.o. Postojna, izklicna cena: 31.300,00 EUR.
9. Stanovanje št. 5, na naslovu Ul. 1.
Maja 14, s površino 62,90 m2, stanovanje
se nahaja v 5. nadstropju večstanovanjske
stavbe, stoječe na parc. št. 3301, identifikacijski znak 2490-648-5, k.o. Postojna,
izklicna cena: 31.800,00 EUR.
10. Zasedeno stanovanje št. 20, na naslovu Cesta v Staro vas 3, s površino 66 m2;
stanovanje se nahaja v večstanovanjski
stavbi, stoječi na parc. št. 620/18, identifikacijski znak 2490-861-20, k.o. Postojna,
izklicna cena: 64.500,00 EUR.
Stanovanja pod zaporednimi št. 5-7 in 10
so zasedena z najemniki, ki imajo sklenjene
najemne pogodbe za nedoločen čas. Sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na
obstoječa najemna razmerja. Vsakokratni
pridobitelj lastninske pravice na stanovanju
vstopi v pravni položaj najemodajalca.
Najemniki stanovanj pod zaporednimi
št. 5, 6 in 8 imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom
(kolikor to ne bo najemnik) bo prodajalec
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pozval predkupnega upravičenca na sklenitev kupoprodajne pogodbe pod enakimi pogoji kot z izbranim ponudnikom. Šteje se, da
najemnik uveljavlja predkupno pravico, če
vplača varščino in poda ponudbo za nakup
nepremičnine, v nasprotnem primeru predkupno pravico izgubi.
III. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno.
2. Izklicna cena nepremičnin ne vključuje
2% davka na promet nepremičnin oziroma
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Nakup bo potekal po načelu videno –
kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo.
6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnine na račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo.
8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki
se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
9. Prodajalec izda kupcu zemljiško
knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu
celotne kupnine in drugih dajatev.
IV. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje
za pravne osebe oziroma priglasitveni list
DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe in s.p.,
– navedbo nepremičnine in ponujeno
ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna, pisarna
št. 3/2) ali prejmejo v elektronski obliki na
podlagi povpraševanja, ki ga posredujejo
na elektronski naslov: obcina@postojna.si
z navedbo zaporedne številke nepremični-

ne iz tega razpisa, za katero želijo razpisno
dokumentacijo.
Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda, so na voljo na naslovu
prodajalca ali na tel. 05/728-07-24 (kontaktna oseba: Bernarda Ugovšek Biščak).
V. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod točko ____« naj ponudniki
oddajo v sprejemno-informacijski pisarni
Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2)
ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina
Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na
hrbtni strani ovojnice morata biti označena
naziv in naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
14. 10. 2011 do 13. ure. Upoštevale se bodo
ponudbe, ki bodo do tega roka prispele na
naslov prodajalca.
3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 2. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
6. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko pooblaščena oseba s soglasjem župana ustavi
začeti postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedel
razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se
vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
Občina Postojna
Št. 60502-01/2011-1
Ob-4767/11
Občina Komen objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud
učencem, dijakom in študentom v Občini
Komen (Uradni list RS, št. 58/10), določil
Odloka o proračunu Občine Komen za leto
2011 (Uradni list RS, št. 13/11), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08)
javni razpis
za dodelitev denarnih spodbud
učencem, dijakom in študentom
v Občini Komen za leto 2011
(v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud učencem, dijakom in
študentom v Občini Komen (Uradni list RS,
št. 58/10), Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2011 (Uradni list RS, št. 13/11),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08).
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3. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev denarnih
spodbud za učence osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijake
in študente, ki dosegajo dobre učne rezultate in izjemne uspehe pri različnih obšolskih
dejavnostih.
Denarne spodbude se dodelijo za stimulacijo učencev osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijakov in
študentov pri:
– pridobivanju formalne izobrazbe,
– tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij, športnih tekmovanjih, glasbenih tekmovanjih, natečajih,
drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja in
drugih aktivnostih.
4. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci do denarnih spodbud so
učenci osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijaki srednjih šol
ter študentje (redni in izredni) višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče v Občini Komen,
– so kot učenci dosegli povprečje 4,5 in
več, kot dijaki povprečje 4,2 in več, kot študentje povprečje 8 in več,
– niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo
statusa zasebnika oziroma samostojnega
podjetnika.
V primeru mladoletnega prosilca, ga
v postopku dodeljevanja denarnih spodbud
zastopa njegov zakoniti zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na transakcijski
račun prosilca.
5. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 5.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 190612
'Enkratne denarne pomoči študentom'.
6. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Razpisni rok: rok za predložitev prijav
je 21 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
8. Dvig razpisne dokumentacije: razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani prosilci
dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni
Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen
in pisarni št. 13, pri Soraji Balantič, na voljo
pa je tudi na spletni strani Občine Komen:
http://www.komen.si.
9. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva in
na ustreznih mestih podpisana. Vsebovati
mora vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
K razpisni dokumentaciji morajo prosilci
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto
2011/2012,
– spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih
izpitih za preteklo šolsko leto 2010/2011,
– fotokopije priznanj na področju dodatnih znanj – na tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij, športnih tekmovanjih, glasbenih tekmovanjih, natečajih,
drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja in
drugih aktivnostih za preteklo šolsko leto
2010/2011,
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– izjavo o nezavajujočih podatkih,
– izjavo, da prosilec ni v delovnem razmerju, da ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, da ne opravlja pridobitne dejavnosti in nima statusa zasebnika oziroma
samostojnega podjetnika.
Komisija lahko naknadno zahteva predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženi dokumentaciji.
10. Oddaja in dostava vlog: vloge je potrebno poslati na naslov: Občina Komen,
Komen 86, 6223 Komen. Vloga mora biti
v zapečatenem ovitku opremljena z izpisom
na prednji strani: »Ne odpiraj – Vloga na
javni razpis za dodelitev denarnih spodbud
učencem, dijakom in študentom v Občini
Komen za leto 2011«. Na hrbtni strani mora
biti naslov pošiljatelja.
IME IN PRIIMEK, NASLOV, POŠTA

OBýINA KOMEN
KOMEN 86
6223 KOMEN
»Ne odpiraj - vloga na javni razpis za
dodelitev denarnih spodbud uþencem,
dijakom in študentom v Obþini Komen
za leto 2011«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka
za oddajo vlog oddana po pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno
pisarno Občine Komen do 13. ure zadnjega
dne (21. dan).
Za prepozne se šteje vloga, ki ni bila
oddana na pošto v razpisanem roku ali ni
bila predložena v sprejemno pisarno Občine
Komen v razpisanem roku.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin zahtevanih
z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa.
11. Obravnava vlog
Po poteku razpisanega roka bo strokovna komisija najkasneje v osmih dneh od
zaključka razpisa hkrati odprla vse vloge, ki
bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno
nepopolne vloge bo prosilec pozvan, da
v roku 8 dni od prejema obvestila dopolni
vlogo. Kolikor vloga v navedenem roku ne
bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena.
Vloge, ki jih oddajo neupravičene osebe
in prepozno prispele vloge se ne obravnavajo.
Komisija bo opravila strokovni pregled
popolnih vlog in jih ocenila na podlagi meril
za dodelitev denarnih spodbud, ki so priloga
Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud
učencem, dijakom in študentom v Občini
Komen ter podala predlog prejemnikov denarnih spodbud in višino sredstev.
12. Obveščanje o izboru: o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo
prosilci obveščeni v 30 dneh po sprejeti odločitvi in podaji predloga na seji komisije.
Izbranim učencem, dijakom in študentom
bodo izdani sklepi o izboru prejemnikov denarnih spodbud ter o višini dodeljenih sredstev.
Občina Komen

Št. 1/2011
Ob-4788/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN
in 57/11), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/08
in 51/10) Statuta Mestne občine Maribor
(MUV, št. 10/11), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor (MUV, št. 12/09), Odloka o koncesiji
za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine
Maribor (MUV, št. 12/09 in 8/11) in Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08 in 8/10),
Mestna občina Maribor objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije
za izvajanje javne službe zavetišča
za zapuščene živali
na območju Mestne občine Maribor
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 02/220-10-00, telefaks:
02/220-12-07, matična številka: 5883369, ID
za DDV: SI 12709590, transakcijski račun:
01270-0100008403.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta:
Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju
Mestne občine Maribor (MUV, št. 12/09) in
Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor
(MUV, št. 8/11).
3. Predmet javnega razpisa in območje
koncesije
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju:
javna služba) na območju Mestne občine
Maribor (v nadaljevanju: občina).
Koncesija se podeljuje za izvajanje javne
službe v občinskem objektu zavetišča, Avtomobilska ulica 25, v Mariboru. Koncesionar
prevzame v najem celotni objekt zavetišča
za živali, razen stanovanja.
4. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesijska pogodba bo sklenjena za
določen čas 5 let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
Predviden začetek izvajanja koncesije je
1. 1. 2012.
5. Postopek izbire koncesionarja: naročnik/koncedent bo izbral za opravljanje
razpisane javne službe prijavitelja z upravno odločbo, izdano v skladu z 207. členom
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 126/07,
65/08 in 8/10) in 9. členom Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za
zapuščene živali na območju Mestne občine
Maribor (MUV, št. 12/09 in 8/11).
6. Pogoji ter način izpolnjevanja pogojev
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
za podelitev koncesije:
1. fizična ali pravna oseba mora predložiti dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe;
2. da ima poravnane davke in prispevke;
3. da ima poravnane obveznosti do
občine;
4. ne sme biti v stečajnem postopku,
v postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
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5. da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem koncesije lahko
povzročil tretji osebi, za kar mora biti ustrezno zavarovan;
6. razpolagati mora z zadostnim številom oskrbnikov, usposobljenih za delo
z živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči
živalim, in sicer vsaj en oskrbnik na vsakih
20 namestitvenih mest za pse;
7. razpolagati mora z ustreznim vozilom za prevoz živali;
8. predložiti mora stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih
živali;
9. predložiti mora finančno zavarovanje, s katerim prijavitelj zavaruje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene
živali;
10. imeti mora izkušnje na področju
dejavnosti, ki so predmet javne službe;
11. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali;
12. imeti mora stalen in neposreden
vpogled v register psov, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za iskanje skrbnika
psa po identifikacijski številki o cepljenju
ali opisu živali ter za preverjanje lastništva
živali;
13. vodja zavetišča mora imeti vsaj
srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali
srednjo izobrazbo druge smeri in z delom
pridobljene izkušnje z živalmi;
14. imetnik zavetišča ne more biti in
v njem ne more delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja živali, razen
če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja
dela v korist lokalne skupnosti;
15. zagotoviti mora stalno prisotnost
ali pripravljenost veterinarja oziroma veterinarske službe.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne
službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se
upoštevajo naslednja merila:
– izvedbeni program oskrbe zapuščenih
živali,
– strokovna usposobljenost prijavitelja
in
– dosedanje izkušnje prijavitelja.
Merila so podrobneje določena v razpisni
dokumentaciji.
8. Jezik, v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: prijava in vsa dokumentacija morata biti napisani v slovenskem jeziku.
9. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 4. 11. 2011.
Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na
naslov: Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 7
razpisne dokumentacije. Pravočasno prispela vloga je tista, ki je osebno oddana na
Mestni občini Maribor, Ulica heroja Staneta
1, v sobi številka 15, do vključno 4. 11. 2011
do 13. ure oziroma poslana po pošti s poštnim žigom do vključno 4. 11. 2011.
Javno odpiranje prijav bo 9. 11. 2011 ob
11. uri, v kletnih prostorih občine.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 15. Objavljena je tudi na spletnih
straneh Mestne občine Maribor, www.ma-

ribor.si, rubrika »razpisi in javne objave«.
Za dodatne informacije lahko pokličite Petro
Klarič, tel. 220-13-87 (411) ali pišete na elektronski naslov: mestna.obcina@maribor.si
z navedbo »razpis za podelitev koncesije –
zavetišče za zapuščene živali«.
Mestna občina Maribor
Št. 410-0060/2011-3
Ob-4797/11
Na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo (Uradni list RS, št. 75/10) v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni
list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08)
objavlja Občina Divača
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, remiz za malo divjad, gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž,
sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja
in grmovja ter izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira), spravilo sena z odvozom
in priprava pasišč za divjad ter postavitev
in vzdrževanje greznic, solnic in umetnih
dupel (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži
na območju Občine Divača. 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 znaša
2.161,77 EUR.
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 sofinancerja,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje
obrazcev,
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– 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 na spletni strani Občine Divača na
naslovu: http://www.divaca.si ali pa v času
uradnih ur, v sprejemni pisarni Občine Divača.
7. Način, čas in kraj oddaje prijav na
javni razpis
Vlagatelji morajo vloge oddati najkasneje v roku 15 dni od dneva objave razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlagatelj odda vloge po pošti na naslov: Občina
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača
ali pa osebno v sprejemno pisarno Občine
Divača. 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 izvedeno v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, v roku sedmih dneh od dneva zaključka
razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.
9. 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 Divača, na naslovu http://www.
divaca.si ali pa v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Občine Divača.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi s tem
javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Divača ali po tel. 05/731-09-38 – kontaktna oseba Nataša Macarol.
Občina Divača
Št. 005/111/11
Ob-4791/11
Na podlagi 16.člena Družbene pogodbe
o ustanovitvi družbe M & P, d.o.o., Podjetje
za gostinsko, turistično dejavnost in trgovino, Šuštarjeva kolonija 42 a, Trbovlje, matična št. 5479878000 in sklepa skupščine
družbe z dne 9. 8. 2011, direktor družbe
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: M & P, d.o.o., Podjetje za
gostinsko, turistično dejavnost in trgovino,
Šuštarjeva kolonija 42 a, Trbovlje, matična
št. 5479878000.
II. Predmet prodaje:
1. Pritličje sedanjega objekta restavracije, skupna uporabna površina 189,18 m2,
ki je zgrajena na parc. št. 439/1, k.o. Rab
– Mundanije in je predvideno za izgradnjo
apartmaja A, v izmeri 53,89 m2, apartmaja
B, v izmeri 56,08 m2 in apartmaja C, v izmeri 79,21 m2 ter k temu pripadajoči trije
parkirni prostori na parc. št. 441/2, k.o. Rab
– Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno
304.770,00 EUR.
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2. Apartma A v nadstropju sedanjega
objekta restavracije, ki je zgrajena na parc.
št. 439/1, k.o. Rab - Mundanije, v predvideni
izmeri 49,83 m2 in k apartmaju pripadajoči
parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab
- Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno
79.254,00 EUR.
3. Apartma B v nadstropju sedanjega
objekta restavracije, ki je zgrajena na parc.
št. 439/1, k.o. Rab - Mundanije, v predvideni
izmeri 26,48 m2 in k apartmaju pripadajoči
parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab
- Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno
41.424,00 EUR.
4. Apartma C v nadstropju sedanjega
objekta restavracije, ki je zgrajena na parc.
št. 439/1, k.o. Rab - Mundanije, v predvideni
izmeri 26,46 m2 in k apartmaju pripadajoči
parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab
- Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno
41.398,00 EUR.
5. Apartma D v nadstropju sedanjega
objekta restavracije, ki je zgrajena na parc.
št. 439/1, k.o. Rab - Mundanije, v predvideni
izmeri 29,30 m2 in k apartmaju pripadajoči
parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab
- Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno
49.485,00 EUR.
6. Apartma E v nadstropju sedanjega
objekta restavracije, ki je zgrajena na parc.
št. 439/1, k.o. Rab - Mundanije, v predvideni
izmeri 37,89 m2 in k apartmaju pripadajoči
parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab
- Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno
61.941,00 EUR.
7. Apartma F v nadstropju sedanjega
objekta restavracije, ki je zgrajena na parc.
št. 439/1, k.o. Rab - Mundanije, v predvideni
izmeri 37,89 m2 in k apartmaju pripadajoči
parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab
- Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno
61.941,00 EUR.
8. Apartma A v pritličju sedanjega južnega dela objekta A, ki je zgrajen na parc.
št. 441/6 in 441/1, k.o. Rab - Mundanije,
v izmeri 37,30 m2 in k apartmaju pripadajoči
parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab
- Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno
66.680,00 EUR.
9. Apartma B v pritličju sedanjega južnega dela objekta A, ki je zgrajen na parc.
št. 441/6 in 441/1k.o. Rab - Mundanije,
v izmeri 33,26 m2 in k apartmaju pripadajoči
parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab
- Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno
60.216,00 EUR.
10. Apartma C v pritličju sedanjega južnega dela objekta A, ki je zgrajen na parc.
št. 441/6 in 441/1, k.o. Rab - Mundanije,
v izmeri 47,46 m2 in k apartmaju pripadajoči
parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab
- Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno
82.936,00 EUR.
11. Apartma D v prvem nadstropju sedanjega južnega dela objekta A, ki je zgrajen
na parc. št. 441/6 in 441/1, k.o. Rab - Mundanije, v izmeri 32,08 m2 in k apartmaju pripadajoči parkirni prostor na parc. št. 441/2,
k.o. Rab - Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno 58.328,00 EUR.
12. Apartma E v prvem nadstropju sedanjega južnega dela objekta A, ki je zgrajen
na parc. št. 441/6 in 441/1, k.o. Rab - Mundanije, v izmeri 42,08 m2 in k apartmaju pripadajoči parkirni prostor na parc. št. 441/2,
k.o. Rab - Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno 74.328,00EUR.
13. Objekt Vile Kaldana, ki je zgrajena na parc. št. 370, k.o. Rab - Mundanije,
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s skupno bruto površino 242,47 m2 ter pripadajočem funkcionalnim zemljiščem, vse za
izhodiščno ceno 250.000,00 EUR.
14. Parkirni prostor na parc. št. 441/2,
k.o. Rab – Mundanije za izhodiščno ceno
7.000,00 EUR,
15. Parkirni prostor na parc. št. 441/2,
k.o. Rab – Mundanije za izhodiščno ceno
7.000,00 EUR,
16. Parkirni prostor na parc. št. 441/2,
k.o. Rab – Mundanije za izhodiščno ceno
7.000,00 EUR,
17. Parkirni prostor na parc. št. 441/2,
k.o. Rab – Mundanije za izhodiščno ceno
7.000,00 EUR,
18. Parkirni prostor na parc. št. 441/2,
k.o. Rab – Mundanije za izhodiščno ceno
7.000,00 EUR,
19. Parkirni prostor na parc. št. 441/2,
k.o. Rab – Mundanije za izhodiščno ceno
7.000,00 EUR,
20. Parkirni prostor na parc. št. 441/2,
k.o. Rab – Mundanije za izhodiščno ceno
7.000,00 EUR,
21. Parkirni prostor na parc. št. 441/2,
k.o. Rab – Mundanije za izhodiščno ceno
7.000,00 EUR,
22. Parkirni prostor na parc. št. 441/2,
k.o. Rab – Mundanije za izhodiščno ceno
7.000,00 EUR,
23. Parkirni prostor na parc. št. 441/2,
k.o. Rab – Mundanije za izhodiščno ceno
7.000,00 EUR.
III. Pogoji prodaje:
1. Lega posameznih apartmajev, ki
so predmet prodaje po tem razpisu, je razvidna iz idejnega načrta predvidene nove
zasnove kompleksa.
Pri tem se na objektu sedanje restavracije in objektu A izvede celovita prenova
skupnih delov in naprav, ki zajema novo
streho, izvedbo fasade, obdelava tlakov,
sten in stropov v skupnih delih objektov,
zamenjava celotnega stavbnega pohištva,
vključno z vhodnimi vrati v posamezne
apartmajske sklope. Instalacijska dela zajemajo zamenjavo skupnih kanalizacijskih
vodov in vodovodni razvod s priključki na
posamezni apartma z merilnim mestom.
Elektro instalacijski del predstavlja prenovo
vseh skupnih vodov do posamezne enote
z merilnim mestom.
Na objektu Restavracija se izvedejo rušitvena dela nenosilnih elementov in pozida
pregradne zidove za potrebe bodoče zasnove apartmajskih enot, kjer so predvideni
instalacijski priključki za navezavo internih
vodov.
Prenova notranjosti kupljenih apartmajev
izvedejo kupci sami, s tem, da s prenovo
ne smejo posegati v skupne dele in naprave objekta ter ne motiti normalne uporabe
objekta.
Prodajalec zagotavlja, da se bodo v primeru uspešnega javnega razpisa ta dela
opravila najkasneje do 15. 6. 2012.
Vila Kaldana se prodaja v obstoječem
stanju kot objekt s pripadajočim zemljiščem,
ki se bo kot samostojna parcela odmerila
naknadno. Odmera zemljišča se bo naročila
v roku 8 dni od dneva odstranitve veznega
objekta med Kaldano in restavracijo.
2. Izhodiščna cena ne vsebuje davka
na promet nepremičnin. Davek na promet
nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa na pogodbi in stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo pristojnega
sodišča, v celoti plača kupec.

3. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi stvarnih ali pravnih napak
se ne upošteva in je v celoti riziko kupca, saj
prodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti do kupca glede stvarnega in pravnega
stanja nepremičnine.
4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. V primeru, da bo najugodnejšo ponudbo poslalo
več ponudnikov, se bo med njimi opravila
dodatna dražba. Dražba se opravi takoj po
odpiranju ponudb, izklicna cena je enaka
najugodnejši ponudbeni ceni, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Ne glede na to, da je za izbiro najugodnejšega ponudnika kot kriterij določena najvišja ponudbena cena za posamezno
nepremičnino, lahko prodajalec mimo tega
kriterija proda nepremičnine tistemu ponudniku, ki bo dal ponudbo za nakup večih
nepremičnin, če bo s tem omogočena prodaja več kot 90% vrednosti vseh razpisanih
nepremičnin.
5. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
15 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil in bo varščino obdržal prodajalec.
Kupec plača kupnino na naslednji način:
a) za Vilo Kandano kupec plača 60%
kupnine v roku 15 dni od dneva sklenitve
kupoprodajne pogodbe, preostalih 40% pa
ob overitvi zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga
bo prodajalec izstavil kupcu po opravljeni
geodetski odmeri zemljišča, ki kot funkcionalno pripada k objektu
b) za apartmaje kupec plača 50% kupnine v roku 15 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, preostalih 40% kupnine
se plača v mesečnih zneskih, katerih višina
se določi glede na dejansko izvršena dela
na prenovi objekta, zadnjih 10% kupnine pa
se plača ob overitvi zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu zaradi vpisa etažne lastnine v njegovo korist
c) za parkirne prostore kupec plača 50%
kupnine v roku 15 dni od dneva sklenitve
kupoprodajne pogodbe, nadaljnjih 40% kupnine po dejanski izgradnji parkirnih mest in
njihovi primopredaji v posest kupcu, zadnjih
10% kupnine pa ob izdaji zemljiškoknjižnega
dovolila, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
zaradi vpisa pridobitve lastninske pravice
v korist kupca pri pristojnem sodišču.
d) Plačilo prvega dela kupnine v pogodbeno dogovorjenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna tega dela kupnine na določen način
in v določenem roku po sklenitvi pogodbe,
se šteje kupoprodajna pogodba za razdrto,
prodajalec pa zadrži varščino.
6. Za resnost ponudbe mora zainteresirani kupec plačati varščino v višini 10%
izhodiščne cene nepremičnine, za katero
je ponudnik. Varščina se nakaže na račun
družbe M & P, d.o.o., št. IBAN SI56 0233
0001 9594 776, SWIFT LJ BASI2X, sklic
na številko 00 2011 – 111. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim
ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po izboru najugodnejšega
ponudnika.
IV. Pogoji javnega razpisa
Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije in Republike Hrvaške
lahko postanejo lastniki nepremičnin, kar
mora preveriti vsak ponudnik zase in ki pra-
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vočasno oddajo pisno ponudbo, ki obsega
naslednje podatke in listine:
– Ponudniki morajo v ponudbi navesti
svoje podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, davčno številko,
matično številko oziroma EMŠO, številko
transakcijskega računa ponudnika in ime
banke za primer vračila varščine).
– Navedbo nepremičnine, za katero se
kupec prijavlja na razpis in višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene, določene v tem razpisu.
– Ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (fizične
osebe), priglasitveni list (samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega registra (pravne
osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni.
– Dokazilo o plačilu varščine, ki znaša
10% izhodiščne cene nepremičnine
– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
s tem da mora tuj državljan 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.
– Potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p.), tuja pravna oseba mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdilo za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR.
– Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in
dejansko stanje nepremičnine, ki jo kupuje. Potencialnim ponudnikom je na sedežu prodajalca in po predhodni najavi omogočen vpogled v zemljiškoknjižne izpiske
in dokumentacijo ter v idejne projekte, po
katerih se bo opravila prenova kompleksa.
Kupec nosi ves riziko in tudi stroške vseh
postopkov potrebnih za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo v Republiki Hrvaški
in mu prodajalec iz tega naslova ne daje
nobenega jamstva.
– Pisno izjavo ponudnika, da se strinja
z razpisnimi pogoji in da ponudba velja dva
meseca od dneva, ko jo prejme M & P,
d.o.o., Podjetje za gostinsko, turistično dejavnost in trgovino, Šuštarjeva kolonija 42 a,
Trbovlje.
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Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 31. 10. 2011 do
12. ure, na naslov: M & P, d.o.o., Podjetje za
gostinsko, turistično dejavnost in trgovino,
Šuštarjeva kolonija 42 a, Trbovlje, z oznako:
»Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine Rab«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval.
V. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Prispele ponudbe bodo komisijsko odprte in pregledane. Za namen vodenja tega
postopka direktor družbe imenuje tri – člansko komisijo.
2. Obravnavane bodo vse ponudbe,
ki bodo prispele v razpisnem roku do dne
31. 10. 2011, do 12. ure. Ponudbe, ki bodo
prispele po tem roku, se bodo štele za prepozne.
3. Odpiranje ponudb bo dne 3. 11. 2011
ob 13. uri, v sejni sobi družbe RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje. Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
4. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje. Ponudbe pod
izhodiščno ceno ne bodo upoštevane.
5. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji
nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Prodajalec že vnaprej seznanja ponudnike, da bo
razpis štel za neuspešnega, če se na razpisu
ne bo prodalo več kot 90% vrednosti vseh
v prodajo ponujenih nepremičnin.
6. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
7. O izbiri bodo vsi ponudniki obveščeni
v roku 15 dni po izteku roka za prijavo.
8. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o prodaji nepremičnin na sedežu družbe M & P, d.o.o.,
Podjetje za gostinsko, turistično dejavnost
in trgovino, Šuštarjeva kolonija 42a, Trbovlje pri direktorju družbe Darko Planincu,
tel. 00386 3/562-52-00 in sicer vsak delovni
dan od 9. do 11. ure. Ogled nepremičnin bo
dne 10. 10. 2011, ob 15. uri in dne 11. 10.
2011, ob 10.uri.
M&P, d.o.o.
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Javne dražbe
Št. 324/2011
Ob-4759/11
Na
podlagi
80.
člena
Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
14-600/2007), 20. 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), Statuta Občine
Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01 in 56/03),
sklepa Občinskega sveta Občine Ig z dne
28. 3. 2007 in sklepa Komisije za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig z dne 12. 5. 2010,
objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo nepozidanega stavbnega
zemljišča parcele št. 618/3,
v izmeri 838 m2, k.o. 1707 Iška vas
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig,
Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/280-23-00, faks
01/280-23-22, email: obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: nepozidano
stavbno zemljišče s parcelno številko 618/3,
v izmeri 838 m2, nahajajoči v k.o. 1707 Iška
vas. Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča z dne 13. 9. 2011 velja za navedeno
parcelo Dolgoročni plan občine in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Ig (Uradni list SRS, št. 11/86
in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94,
70/98, 23/00) ter Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Ig (Uradni
list SRS, št. 4/85, 3/90 in Uradni list RS,
št. 40/92, 5/93, 70/98, 12/99, 23/00, 26/04).
Oznaka prostorske enote parcel je VS 15/1
Iška vas, osnovna namenska raba je 2D –
območja za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš – vaška jedra.
3. Izklicna cena znaša 70,00 EUR/m2
+ 20% DDV, skupaj tako 84,00 EUR/m2,
kar znese ob velikosti parcele 838 m2 neto
znesek kupnine v višini 58.660,00 EUR +
20% DDV v znesku 11.732,00 EUR, skupaj
tako znaša izklicna cena za navedeno parcelo znesek kupnine v višini 70.392,00 EUR
z vključenim 20% DDV.
4. Javna dražba navedenih nepremičnin
se bo vršila dne 19. 10. 2011, v prostorih
Občine Ig, in sicer ob 15. uri.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno
v višini 70.392,00 EUR za znesek najmanj
1.000,00 EUR.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ
15 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina
po 9. točki se bo uspelemu dražitelju vštela
v kupnino. V primeru, da v roku 15 dni ne
pride do podpisa pogodbe po krivdi uspelega
dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa,
plačana varščina pa zapade prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade v korist prodajalca.

8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 10% cene, torej znesek 7.039,20 EUR
in sicer na račun prodajalca Občine Ig, številka računa 01237-0100000320, sklic 00
722100-618-3, s pripisom javna dražba za
parcelo št. 618/3, k.o. 1707 Iška vas, ter se
na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno
vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno-kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič, in
sicer dne 12. 10. 2011, ob 15. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla,
dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice
do nikakršne odškodnine, razen do vračila
eventuelno že vplačane varščine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občine Ig je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.
Občina Ig
Št. 4780-323/2011-2

Ob-4760/11

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 22/11) in Letnega načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011

javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2. Predmet javne dražbe so štiri počitniška stanovanja v Republiki Hrvaški, Červar
– Porat, katerih zemljiškoknjižno stanje je
urejeno v korist prodajalca:
– Počitniško stanovanje št. 80335 v III.
nadstropju, v skupni izmeri 25,15 m2, v stavbi Cipresa II v naselju Červar – Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču – Parenzo, parc.
št. 864/3, vložek št. 421, podvložek št. 8,
k.o. Poreč – etažna knjiga.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 38.300,00 EUR.
– počitniško dvosobno stanovanje
št. 41122 v I. nadstropju, v skupni izmeri
35,88 m2, v stavbi Šterna 3 v naselju Červar
– Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču
– Parenzo, parc. št. 819, vložek št. 449,
podvložek št. 3, k.o. Poreč – etažna knjiga.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 54.500,00 EUR.
– Počitniško enosobno stanovanje
št. 42144 v I. nadstropju, v skupni izmeri
28,62 m2, v stavbi Šterna 5 v naselju Červar
– Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču
– Parenzo, parc. št. 813, vložek št. 396,
podvložek št. 6, k.o. Poreč – etažna knjiga.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 43.500,00 EUR.
– Počitniško trosobno stanovanje
št. 12217 v II. nadstropju, v skupni izmeri
54,46 m2, v stavbi Trg Sidro v naselju Červar
– Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču – Parenzo, parc. št. 886/3, vložek št. 422, podvložek št. 15, k.o. Poreč – etažna knjiga.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 83.300,00 EUR.
Navedene cene ne vključujejo davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu državnemu organu na območju
Republike Hrvaške.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba.
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepre-
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mičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča ter stroške prevoda pogodbe v hrvaški jezik.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, številka: 01261-0100000114, sklic na
številko: 000-431000, v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 18. 10.
2011 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom
ob 12. uri.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko
v skladu s pravnim redom Republike Hrvaške, Republike Slovenije ali druge članice
EU postane lastnik nepremičnine v Republiki
Hrvaški, kar preveri vsak dražitelj zase ter se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra
(samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
7.1 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
7.3 Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni
upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za počitniško stanovanje
_______ v Červarju«.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na

Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba je
Mihaela Topolovec Šiker.
Ogled nepremičnine bo možen dne
12. 10. 2011 po predhodnem dogovoru na
zgoraj navedenem kontaktu.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Ljubljana www.
ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 900-1/2011-255
Ob-4761/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
Odloka o proračunu Mestne občine Ljub
ljana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11)
in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana
za leto 2011
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe so trije poslovni
prostori, na naslovu Gosposka ul. 4 v Ljub
ljani v lasti Mestne občine Ljubljana, vpisani
po ID 1728-121-900. Za stavbo na navedem naslovu poteka postopek vzpostavitve
etažne lastnine. Vpis lastninske pravice na
posameznih delih v korist kupca v zemljiško
knjigo, bo mogoč po vzpostavitvi etažne lastnine.
– Pisarniški poslovni prostori z oznako
P01, v skupni izmeri 169,84 m2 v pritličju
in prvem nadstropju stanovanjsko poslovne
zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 11, k.o.
1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121,
parc. št. *229. Predmetni poslovni prostori
so zasedeni z najemnikom. Nepremičnina je
vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2011. Izklicna cena: 494.000,00 EUR.
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– Storitveni poslovni prostori z oznako
P02, P04, v skupni izmeri 82,56 m2 v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 1, 12 in 15, k.o.
1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121,
parc. št. *229. Predmetni poslovni prostori
so zasedeni z najemnikom. Nepremičnina je
vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2011. Izklicna cena: 207.000,00 EUR.
– Prazni poslovni prostori z oznako P03,
v skupni izmeri 37,77 m2 v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljub
ljani, ID 2, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št.
stavbe 1728-121, parc. št. 229. Nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
2011. Izklicna cena: 81.500,00 EUR.
Navedene cene ne vključujejo davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba.
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, številka: 01261-0100000114, sklic na
številko: 000-431000, v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 18. 10.
2011, s pričetkom ob 11. uri, v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Klub 15, Mestni
trg 1, Ljubljana.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
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– Predloži izpisek iz sodnega registra
(samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
7.1 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni
upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za poslovni prostor Mestne
občine Ljubljana z oznako P___«.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali
ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-11-34, elektronski naslov: marina.anzur@ljubljana.si, kontaktna oseba je
Marina Anžur.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Ljubljana www.
ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 478-2/2011
Ob-4776/11
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11) Občina Bled, Cesta svobode 13,
Bled objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je stavba Kolodvorska
11, na zemljišču parc. št. 276/2, k.o. Rečica
(ID 4243533), v izmeri 248 m2 in dvorišče
parc. št. 277/2, k.o. Rečica (ID 4914637),
v izmeri 694 m2.
Nepremičnini se prodajata kot celota –
izključno skupaj.
Objekt Kolodvorska cesta 11, ki stoji na
stavbnih zemljiščih parc. št. 276/2 in 277/2,
k.o. Rečica, je stanovanjski objekt v precej
slabem stanju. Objekt je bil zgrajen približno pred 100 leti, ima tri etaže (K+P+N).
V skladu s prostorskimi akti Občine Bled
ležita nepremičnini parc. št. 276/2 in 277/2,
k.o. Rečica v območju za stanovanja – površine razpršenih gradenj, območja namenjena pretežno eno ali dvostanovanjskim
stavbam.
Objekt se nahaja na območju varovanja
kulturne dediščine (Bled – Hiša Kolodvorska
11, Bled – Ambient Bleda) in v varovalnem
pasu občinske ceste.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – prodajna
pogodba v pisni obliki.
IV. Izklicna cena: izklicna cena za nepremičnini parc. št. 276/2 in 277/2, k.o. Rečica,
ki se prodajata izključno kot celota, znaša
250.000,00 EUR. Izklicna cena ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet
z nepremičninami, ki ga plača kupec. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno za najmanj
200,00 EUR.
V. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 15 dneh od izstavitve računa
s strani prodajalca – Občine Bled, katerega
bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne
pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne
pogodbe. Po plačilu celotne kupnine, šteje
se da je kupnina plačana ko v celoti prispe
na račun prodajalca, bo prodajalec kupcu
izstavil zemljiškoknjižno dovolilo.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 19. 10. 2011 ob
15. uri, v sejni sobi v 1. nadstropju Občine
Bled, C. svobode 13, Bled.
VII. Višina varščine: najkasneje do dne
17. 10. 2011 do 11. ure morajo dražitelji položiti varščino za nepremičnini parc. št. 276/2
in 277/2, k.o. Rečica, v višini 25.000,00 EUR
(10% izklicne cene) na transakcijski račun
Občine Bled, št. 01203-0100007903, sklic:
28 75027-7141998-71419975 s pripisom
»varščina za javno dražbo – Kolodvorska
11«. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku
15 dni od zaključka javne dražbe na njihov
transakcijski račun.
VIII. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnini parc. št. 276/2 in 277/2,
k.o. Rečica se prodajata kot celota – izključno skupaj in po načelu videno – kupljeno. Davek na promet nepremičnin (2% od
pogodbene vrednosti), stroške sklenitve
pravnega posla (notarska overitev podpisa
prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i.d.) plača kupec.

2. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
3. Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku, iz razlogov,
ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži
njegovo varščino.
4. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najkasneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno
zglasiti na kraju javne dražbe, ter predložiti
kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
– potrdilo pristojnega organa (DURS) iz
katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom,
staro največ 15 dni, šteto od dneva objave
razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga
izda institucija v njegovi državi enakovredna
instituciji, od katere se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor tega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od objave razpisa:
– da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna oseba ali s.p.;
– da ponudnik ni v postopku osebnega
stečaja, če je ponudnik fizična oseba;
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih
šestih mesecih pred javno dražbo ni imel
blokiranega transakcijskega računa (samo
za pravne osebe in s.p.),
– potrdilo o državljanstvu (državljani RS
in držav članic EU) oziroma dokazilo, da
ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine
v RS (tujci), če gre za fizične osebe,
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša
s pogoji javne dražbe,
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se
zapiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne
dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do
zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija,
ki vodi postopek, odloči takoj.
Ne glede na navedeno, kot dražitelj na
javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki
je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin
in člani komisije za vodenje javne dražbe
ter z njimi povezane osebe (drugi odstavek
32. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11)).
5. Izbor najugodnejšega dražitelja se
opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj
po zaključku javne dražbe sporoči podatke
o davčni številki oziroma ID številki za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden se javna dražba kljub temu opravi. Če sta dva ali več

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dražiteljev, ki dražijo izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena
se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetni
nepremičnini. Ponudba veže dražitelja do
zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
6. Pristojna komisija lahko s soglasjem
župana Občine Bled postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez
obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
7. Javna dražba se izvaja v skladu z določili 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).
IX. Pridobivanje informacij: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše
informacije v zvezi s prodajo na elektronskem naslovu: barbara.jancic@bled.si ali na
tel. 04/575-01-23. Predmet nakupa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru.
Občina Bled
Št. 51/2011
Ob-4782/11
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, na podlagi
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka
o proračunu Mestne občine Maribor za leto
2011 (MUV, št. 5/11) in Načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Maribor za leto 2011, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Maribor
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. poslovni prostor (lokal št. L1 v pritličju z identifikatorjem 385/8, ulični) na Dvorakovi ulici 14, v izmeri 113,59 m2, ID znak dela
stavbe 659-38511-8, parcelna številka 327,
k.o. 659 – Tabor. Za predmetni objekt je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor
je nezaseden.
Izklicna cena: 90.871,00 €
2.2. poslovni prostor (pritlični, dvoriščni) na Gosposki ulici 9, v izmeri 10,80 m2,
ID znak dela stavbe 657-2531-9, parcelna
številka 1666, k.o. 657 – Maribor – Grad.
Iz etažnega načrta izhaja, da ima ta poslovni prostor posebni skupni del – WC,
na katerem ima vsakokratni lastnik tega
dela lastninsko pravico do ½ celote WC-ja,
v izmeri 0,90 m2 skupaj s poslovnim prostorom z identifikacijsko številko dela stavbe
657-2531-11). Za predmetni objekt je etažna
lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor je
zaseden z najemnikom z najemnim razmerjem za določen čas do 31. 10. 2013.
Izklicna cena: 4.175,00 €.
2.3. poslovni prostor (pritlični, dvoriščni) na Gosposki ulici 9, v izmeri 30,00 m2,
ID znak dela stavbe 657-2531-11, parcelna
številka 1666, k.o. 657 – Maribor – Grad. Iz
etažnega načrta izhaja, da ima ta poslovni prostor posebni skupni del – WC, v izmeri 0,90 m2, na katerem ima vsakokratni
lastnik tega dela lastninsko pravico do ½

celote WC-ja, skupaj s poslovnim prostorom z identifikacijsko številko dela stavbe
657-2531-9). Za objekt na Gosposki ulici 9,
je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni
prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 11.475,00 €.
2.4. lastninska pravica v deležu do 15/20
od celote poslovnega prostora (ulični, kletni)
na Gregorčičevi ulici 26, v skupni izmeri
233,45 m2, z začasno id. št. 914.E, ID znak
dela stavbe 657-1238-914, parcelna številka
1423, k.o. 657 – Maribor – Grad.
Za objekt na Gregorčičevi ulici 26 je etažna lastnina vzpostavljena. Za predmetni
poslovni prostor imajo solastniki na podlagi
66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07) predkupno
pravico.
Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena solastniškega deleža:
59.947,50 €.
2.5. poslovni prostor (dvoriščni, pritličje)
na Koroški cesti 21, v izmeri 104,83 m2,
ID znak dela stavbe 657-1981-8, parcelni
številki 1609 in 1610, k.o. 657 – Maribor –
Grad. Za objekt na Koroški cesti 21, je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor
je nezaseden.
Izklicna cena: 60.662,00 €.
2.6. poslovni prostor št. 34, v kleti na
Panonski ulici 47, v izmeri 149,31 m2, ID
znak dela stavbe 680-3-34, parcelna številka 2274/1, k.o. 680 – Tezno.
Za objekt na Panonski ulici 47, je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor
se nahaja v objektu oskrbovanih oziroma
varovanih stanovanj, zgrajenem leta 2000.
Namenska raba dela stavbe je: fitnes, kozmetični ali frizerski salon (del stavbe za druge storitvene dejavnosti). Poslovni prostor
je nezaseden.
Izklicna cena: 165.718,00 €.
2.7. poslovni prostor št. 1 (pritlični, dvoriščni) na Partizanski cesti 85, v izmeri
107,88 m2, ID znak dela stavbe 657-207-5,
parcelna številka 401, k.o. 657 – Maribor
– Grad.
Za objekt na Partizanski cesti 85, je etažna lastnina vzpostavljena. Za predmetni
poslovni prostor imajo na podlagi 124. člena
Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS,
št. 87/02 in 18/07) drugi etažni lastniki predkupno pravico. Poslovni prostor je zaseden
z najemnikom, z najemnim razmerjem za
nedoločen čas.
Opozorilo: predmet prodaje ni nadstrešnica pred poslovnim prostorom, ki stoji na
skupnem dvorišču objekta, katero je postavil
najemnik predmetnega poslovnega prostora
za svoje potrebe brez soglasja. Novi lastnik
uporabo dvorišča dogovori z ostalimi etažnimi lastniki.
Izklicna cena: 33.330,00 €
2.8. poslovni prostor v povezanih stavbah na naslovih Tkalski prehod 4, Gosposka ulica 12 in Gosposka ulica 14, v izmeri
2.396,82 m2 neto tlorisne površine, številke stavb 1843, 1834 in 1867, stoječe na
parcelnih številkah 1732 (ID znak parcele:
657-1732/0-0), parc. št. 1733 (ID znak parcele: 657-1733/0-0) in parc. št. 1735 (ID
znak parcele: 657-1735/0-0), vse parcele
k.o. 657 – Maribor – Grad. Za predmetni
objekt etažna lastnina ni vzpostavljena, zato
bo vpis lastninske pravice na posameznem
delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je
nezaseden.
Izklicna cena: 2.227.800,00 €.
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2.9. poslovni prostor (ulični pritličje)
v stavbi na Ulici Staneta Severja 9b, v izmeri 66,26 m2, neto tlorisne površine (poslovni prostor, v izmeri 46,08 m2, klet, v izmeri
20,18 m2), številka stavbe 1426, parcelna številka 1621/1 (ID znak parcele: 678-1621/1-0),
k.o. 678 – Spodnje Radvanje.
Za objekt na Ulici Staneta Severja 9b
etažna lastnina ni vzpostavljena, zato bo
vpis lastninske pravice na posameznem
delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Na parceli 1621/1,
k.o. Spodnje Radvanje, je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru, opr.
št. N 570/2008 z dne 5. 2. 2009, zaznamba
postopka vzpostavljanja etažne lastnine na
stavbi, z naslovom Knafelčeva ulica 28, Maribor. Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 68.285,00 €.
2.10. poslovni objekt z dvoriščem, na
naslovu Kamniška graba 2, v Kamnici, in
sicer: stavba, v izmeri 570,15 m2, neto tlorisne površine (od tega klet 53,00 m2), lesena
lopa, v izmeri 45,63 m2, skladišče, v izmeri
34,04 m2, številka stavbe 362, parcelni številki 46/6 (ID znak parcele 636-46/6-0) in
60 (ID znak parcele 636-60/0-0), obe k.o.
636 – Kamnica.
Za predmetno parcelo in stavbo je na
Geodetski upravi RS, Območni geodetski
upravi Maribor vložen predlog za parcelacijo
in vpis stavbe v kataster stavb. Z predmetnim predlogom se ukinjata trenutni parceli
46/ in 60, obe k.o. 636 – Kamnica in se
vzpostavlja parcela št. 60/1 (ID znak parcele: 636-60/1-0), v izmeri 496,00 m2 (zemljišče pod celotno stavbo, v izmeri 443,00 m2
in dvorišče, v izmeri 53,00 m2).
Poslovni objekt je zaseden v delu pritličja.
Izklicna cena: 216.700,00 €.
2.11. garaža v kleti, v stavbi na naslovu
Krčevinska ulica 57, v izmeri 11,56 m2, ID
znak dela stavbe 638-155-4, parcelna številka 370/24, k.o. 638 – Krčevina.
Za objekt na Krčevinski ulici 57, je etažna lastnina vzpostavljena. Za predmetno
garažo imajo na podlagi 124. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02
in 18/07) drugi etažni lastniki v stavbi predkupno pravico. Garaža je zasedena.
Izklicna cena: 4.312,00 €
2.12. garaža (dvoriščna), na Kamniški
ulici 12, garaža v skupni izmeri 16,26 m2
(pozidano zemljišče, v izmeri: 21,00 m2),
številka stavbe 805, parcelna številka 308
(ID znak parcele: 658-308/0-0), k.o. 658 –
Koroška vrata. Objekt – garaža ni vpisana
v zemljiški knjigi, je pa vpisana v zemljiškem
katastru. Garaža je zasedena z najemnikom
z najemnim razmerjem za nedoločen čas.
Dostop do predmetne garaže je preko parcele št. 312, k.o. Koroška vrata. Služnost
dostopa ni urejena.
Izklicna cena: 5.380,00 €.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine za vse nepremičnine je
200,00 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 oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa in
ima Mestna občina Maribor pravico zadržati
vplačano varščino.
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V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 15 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.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne
dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, Maribor v kletni sejni sobi, dne
18. 10. 2011, ob 10. uri.
VII. Višina varščine
Dražitelji morajo do vključno 14. 10.
2011 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer na transakcijski račun Mestne občine Maribor
– št. 01270-0100008403-UJP, Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine za
nepremičnino pod št. ____«.
Navedba zaporedne številke pod katero
je navedena nepremičnina je obvezna.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine:
Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku
10 dni po opravljeni dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
se varščina zadrži. Če dva ali več dražiteljev, ki dražijo isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene.
Če do zvišanja cene ne pride, se varščina
zadrži vsem dražiteljem.
Organizator javne dražbe zadrži varščino
tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem na območju RS oziroma
na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.
Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra
društev pri upravni enoti (društva) in potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih.
Fizične osebe morajo predložiti izpisek iz
poslovnega registra Slovenije (s.p.) oziroma
fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik
osebnega dokumenta (na vpogled) ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
Državljani oziroma pravne osebe države
članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih
izdajajo institucije v njihovih državah, ki so
enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil
– potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne
morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno
izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti original pisno notarsko
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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.
Etažni lastniki v večstanovanjski stavbi
pod zaporednimi št. 2.7. in 2.11 imajo na
podlagi 124. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07) pri
odkupu poslovnega prostora oziroma garaže predkupno pravico, ki jo lahko na podlagi
508. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in 18/07) uveljavljajo
v 30 dneh, po prejemu pisnega obvestila
Mestne občine Maribor o višini izdražene
cene.
Solastnik/i poslovnega prostora pod zaporedno št. 2.4. imajo na podlagi 66. člena
Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS,
št. 87/02 in 18/07) pri odkupu poslovnega
prostora predkupno pravico, ki jo lahko na
podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika
(Uradni list RS, št. 97/07 in 18/07) uveljavljajo v 30 dneh, po prejemu pisnega obvestila
Mestne občine Maribor o višini izdražene
cene.
Pri nepremičninah pod zaporednimi
št. 2.1., 2.2., 2.7., 2.10., 2.11. in 2.12. v izklicni ceni ni zajeta cena opreme, ki se nahaja v poslovnih prostorih oziroma garažah
in je last najemnika oziroma prejšnjega najemnika.
Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
Kupec je dolžan plačati davek na promet
z nepremičninami in stroške overitve pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno
z notarskimi stroški.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za 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 Mestne občine
Maribor.
XI. Informacije: za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičninah lahko interesenti
dobijo na tel. 02/22-01-406. Ogled nepremičnin bo mogoč ob naslednjih terminih:
Datum

Lokacija

Ura

11. 10. 2011

Gregorčičeva ul. 26

9.00–9.20

Gosposka ulica 9 (2 PP)

9.30–9.45

Tkalski prehod 4

9.45–10.15

Koroška cesta 21

10.30–10.45

Dvorakova ulica 14

11.00–11.15

Kamniška ulica 12 (garaža)

11.30–11.45

Panonska ulica 47

9.00–9.15

Ulica Staneta Severja 9b

9.30–9.45

Kamniška graba 2

10.15–10.45

Partizanska cesta 85

11.15–11.30

Krčevinska ulica 57 (garaža)

11.40–12.00

12. 10. 2011
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Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni 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.
Mestna občina Maribor
Št. 50/2011
Ob-4783/11
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, na podlagi
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka
o proračunu Mestne občine Maribor za leto
2011 (MUV, št. 5/11) in Načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Maribor za leto 2011, objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Maribor
I. Naziv in sedež organizatorja ponovne javne dražbe: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. poslovna stavba, na naslovu Šarhova ulica 53a, s pripadajočim zemljiščem,
stoječa na parcelni št. 1871/1(ID znak parcele: 660 – 1871/1-0, (ID 4934249)), k.o.
660 – Studenci, in sicer:
– poslovna stavba, v skupni izmeri
171,34 m² (pozidano zemljišče pod stavbo
111,00 m2), št. stavbe 2335 in dvorišče, v izmeri 719,00 m².
Lastnik nepremičnine je Mestna občina
Maribor. Nepremičnina je zasedena. Z nepremičnino upravlja Mestna četrt Studenci,
ki jo delno uporablja za izvajanje svoje dejavnosti, in sicer uporablja pritličje, v skupni izmeri 87,94 m2, kletni prostori, v izmeri
83,40 m2 in del dvorišča pa so oddani v poslovni najem.
Mestna četrt Studenci bo prostore, ki jih
zaseda v pritličju stavbe, brezplačno uporabljala za izvajanje svoje dejavnosti še
do izgradnje nadomestnega objekta oziroma do dokončne preselitve v novozgrajeni
objekt, predvidoma do 30. 9. 2012. Za pritlični del stavbe, ki ga uporablja MČ Studenci, bo le-ta v času do predaje kupcu
plačevala vse stroške, ki izhajajo iz uporabe
prostora, ki se delijo po kriteriju kvadrature
prostorov, in sicer obratovalni stroški v zvezi
z dobavami in storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za poslovanje (individualni obratovalni stroški) in stavbi kot celoti
(skupni obratovalni stroški), stroški rednega
vzdrževanja, zavarovanja objekta in plačila
NUSZ.
Izklicna cena: 227.031,00 €.
2.2. poslovna stavba, na naslovu Erjavčeva ulica 43, s pripadajočimi zemljišči, stoječa na zemljišču s parcelno št. 1153/1 (ID
znak parcele: 660 – 1153/1-0, (ID 4220812),
in dvorišči, na parcelah št. 1153/15 (ID znak
parcele: 660 – 1153/15-0, (ID 1374446)) in
1153/18 (ID znak parcele: 660 – 1153/18-0,
(ID 3558010)), vse k.o. 660 – Studenci, in
sicer:

– poslovna stavba, v skupni izmeri
167,60 m² (pozidano zemljišča pod stavbo 96,00 m²), številka stavbe 3141 in dvorišče, v izmeri 347,00 m², oboje parcelna
št. 1153/1,
– dvorišče, v izmeri 1.563,00 m², parcelna št. 1153/15 in
– dvorišče, v izmeri 19,00 m², parcelna
št. 1153/18.
Lastnik nepremičnine in upravljavec je
Mestna občina Maribor – Mestna četrt Studenci, ki nepremičnino oddaja v poslovni
najem.
Nepremičnina je zasedena z najemniki.
Izklicna cena: 332.053,50 €.
III. Znesek višanja: znesek višanja za
nepremičnino je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
ponovne javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
opravljeni javni dražbi podpisati prodajno
pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 15 dni od
sklenitve prodajne pogodbe, in sicer:
– nepremičnina pod zap. št. 2.1., na
transakcijski račun Mestne občine Maribor,
št. 01270-0100008403, odprt pri UJP Urad
Slovenska Bistrica oziroma na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni
pogodbi,
– nepremičnina pod zap. št. 2.2., na transakcijski račun Mestne občine Maribor – Mestne četrti Studenci, št. 01270-6450823637,
odprt pri UJP Urad Slovenska Bistrica oziroma na transakcijski račun, ki bo naveden
v kupoprodajni pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe ponovne javne dražbe: javna dražba se bo vršila
v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, Maribor, v kletni sejni sobi,
dne 18. 10. 2011, ob 10. uri.
VII. Višina varščine
Dražitelji morajo do vključno 14. 10. 2011
plačati varščino v višini 10% od navedene
izklicne cene na transakcijska računa kot je
navedeno spodaj:
– nepremičnina pod zap št. 2.1.:
TRR Mestne občine Maribor, št. računa:
01270-0100008403, odprt pri UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine
za nepremičnino pod številko 2.1.«.
– nepremičnina pod zap št. 2.2.: TRR
Mestne občine Maribor – Mestne četrti Studenci – št. računa: 01270-6450823637, odprt pri UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod
številko 2.2.«.
Navedba zaporedne številke, pod katero
je navedena nepremičnina je obvezna.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku
10 dni po opravljeni dražbi.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
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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 ponovni javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem na območju RS oziroma
na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.
Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra
društev pri upravni enoti (društva) in potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih.
Fizične osebe morajo predložiti izpisek iz
poslovnega registra Slovenije (s.p.) oziroma
fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik
osebnega dokumenta (na vpogled) ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila,
ki jih izdajajo institucije v njihovih državah,
ki so enakovredne institucijam, od katerih
se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih
in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane
davke in prispevke.
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti original pisno notarsko
overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in osebni dokument na
vpogled.
Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od
30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila ponovne javne
dražbe:
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne
pripombe ne bodo upoštevane.
V izklicni ceni ni zajeta cena opreme, ki
se nahaja v poslovnih objektih in na dvoriščih in je last lastnika oziroma najemnika.
Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve
pogodbe.
Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno
z notarskimi stroški.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Mestne občine
Maribor.
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XI. Informacije: dodatne informacije v zvezi z izvedbo ponovne javne dražbe lahko interesenti dobijo na tel. 02/22-01-406 (Darko
Lorenčič), podatke o nepremičninah in najemnih razmerjih pa na tel. 02/42-95-660
in GSM 031/898-939 (Marjetka Hauptman),
kjer se lahko dogovorijo tudi o ogledu nepremičnine.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri
čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor
Ob-4789/11
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) ter sklepa Občinskega sveta
Občine Ribnica št. 352-0002/2011 z dne
8. 3. 2011
javno dražbo
za oddajo profitnega stanovanja
v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica.
2. Predmet oddaje v najem
Profitno enosobno stanovanje št. 9,
v drugem nadstropju stanovanjskega bloka
na Knafljevem trgu 8, 1310 Ribnica, katera
stoji na parc. št. 119/44, k.o. Ribnica, neto
tlorisna površina stanovanja je 42,41 m2.
Stanovanju pripada tudi klet. Stanovanje
je vpisano v zemljiško knjigo. Stanovanje je
neopremljeno.
3. Vrsta pravnega posla za predmet najema pod 2. točko: najemna pogodba.
V najemni pogodbi bo navedeno, da najemnik v stanovanju ne sme imeti domačih
živali.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna mesečna najemnina
za stanovanje pod točko 2.: 137,64 EUR,
najnižji znesek višanja: 5 EUR.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo najemnino.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo
življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji
(inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov.
5. Način in rok plačila najemnine
Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti Občine Ribnica.
Položena varščina se všteje v plačilo prve
najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški
obsegajo predvsem stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti
in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo
povzroča najemnik.
Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik
dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 mesečnih najemnin, kar je kavcija za morebitno
povzročeno škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu
bo najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 1,3% v roku osmih dni po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, da je najemnik
stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi
normativi in standardi ter, da so poravnane
vse obveznosti do najemodajalca.
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6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v torek, 18. oktober 2011, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, in
sicer ob 11. uri.
7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini ene izklicne mesečne najemnine. Kavcijo je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica,
št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100
(DŠ – davčna številka dražitelja) z navedbo
»plačilo varščine za najem stanovanja«.
8. Plačana kavcija bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki
na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku
3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.
9. Ogled predmetnega stanovanja
bo možen po predhodnem dogovoru na
tel. 01/837-20-28 (Zalka Gorše).
10. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
osebe, ki so izpolnile pogoj polnoletnosti.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– potrdilo o državljanstvu RS ali osebno
izkaznico ali potni list,
– overjeno pooblastilo v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti
drugo pravno ali fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, EMŠO in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 10. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo,
izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.
11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
najemna pogodba za dobo 5 let, najkasneje
v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
12. Pravila javne dražbe:
– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
možno podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
– morebitne ugovore reši takoj predsednik
komisije,
– komisija lahko začeti postopek,
s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve
pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 3 dni povrne plačana varščina
in izkazani stroški.
13. Javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na uradni spletni
strani Občine Ribnica, www.ribnica.si.
Občina Ribnica
Ob-4790/11
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), ter sklepa o letnem načrtu
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Ribnica za leto 2011
št. 478-0024/2011, ki ga je dne 3. 3. 2011
sprejel Občinski svet Občine Ribnica,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica.

2. Predmet prodaje:
a) parc. št. 1702/7, k.o. Grčarice, pašnik, v izmeri 787 m2 (gradbena parcela
z oznako 6),
b) parc. št. 1702/6, k.o. Grčarice, pašnik, v izmeri 804 m2 (gradbena parcela
z oznako 7),
c) parc. št. 1700/7, k.o. Grčarice, travnik, v izmeri 432 m2; parc. št. 1701/3, k.o.
Grčarice, travnik, v izmeri 177 m2 in parc.
št. 1702/5, k.o. Grčarice, pašnik, v izmeri
190 m2 (gradbena parcela z oznako 8),
d) parc. št. 1700/8, k.o. Grčarice, travnik,
v izmeri 420 m2 in parc. št. 1701/2, k.o. Grčarice, travnik, v izmeri 375 m2 (gradbena
parcela z oznako 9),
e) parc. št. 1702/4, k.o. Grčarice pašnik,
v izmeri 895 m2 (gradbena parcela z oznako 12),
f) parc. št. 1528/43 gozd, v izmeri
9365 m2 in parc. št. *121 stavbišče, v izmeri
343 m2, obe k.o. Grčarice (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 9.708 m2),
g) parc. št. 1528/45 gozd, v izmeri
6480 m2, parc. št. 1944/1 dvorišče, v izmeri
798 m2, parc. št. 1945/1 dvorišče, v izmeri
1063 m2 ter parc. št. 1520/372 neplodno,
v izmeri 64 m2 in neplodno, v izmeri 87 m2,
vse k.o. Grčarice (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 8.492 m2),
h) večstanovanjska stavba (preurejena iz
gospodarskega poslopja) na naslovu Škrabčev trg 18, 1310 Ribnica, s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 1772/6 gospodarsko poslopje, v izmeri 156 m2 in dvorišče, v izmeri
290 m2 (skupaj: 446 m2), k.o. Ribnica.
Nepremičnine pod točkami 2.a-2.e)
(gradbene parcele v naselju Grčarice) imajo status stavbnega zemljišča in se nahajajo
na južnem robu naselja Grčarice, na območju, kjer je v nastajanju nova stanovanjska
soseska. Naselje Grčarice je manjše vaško
naselje, ki je pozidano z individualnimi stanovanjskimi hišami, kmetijskimi objekti in
ostalimi gospodarskimi poslopji. Pozidavo
na predmetnem območju urejajo Prostorsko
ureditveni pogoji za območje planske celote
R6 KS Dolenja vas in v skladu z njimi je na
tem območju možno graditi stanovanjsko,
kmetijsko, obrtno in komunalno infrastrukturo. Zemljišča so komunalno opremljena
z asfaltirano javno cesto, javnim elektro
omrežjem, vodovodnim omrežjem in telekomunikacijskim omrežjem. Predvidena pa
je tudi dograditev in posodobitev komunalne
ureditve za novo stanovanjsko sosesko.
Nepremičnine pod točkama 2.f in 2.g)
(Območje nekdanjega naselja Jelendol)
imajo status stavbnega zemljišča, po veljavnih urbanističnih predpisih se zemljišča
nahajajo v planski celoti R6 KS Dolenja vas,
v območju razpršene gradnje nekdanjega
naselja Jelendol, kjer je dovoljena gradnja
stanovanjskih, obrtnih in kmetijskih objektov;
zemljišča so komunalno opremljena z asfaltirano cesto, v neposredni bližini poteka tudi
vodovodni cevovod do naselja Grčarice, na
katerega pa po podatkih upravljavca, zaradi majhnega pritiska in pretoka, ni možen
direkten priklop; preko zemljišč poteka tudi
TK omrežje v podzemni izvedbi.
Nepremičnina pod točko 2.h) se nahaja
v ožjem mestnem jedru Ribnice, je dvoriščni
objekt glavne stavbe na istem naslovu. Zemljišče je komunalno opremljeno z vodovodom, javno kanalizacijo, nizkonapetostnim
elektro omrežjem in telekomunikacijskim
omrežjem. Dostop do zemljišča in objekta
je s Prešernove ulice preko javnega do-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
bra in nepremičnine parc. št. 1772/8, k.o.
Ribnica, ki je v lasti Elektra Ljubljana d.d.,
preko slednje je v korist parc. št. 1772/6,
k.o. Ribnica ustanovljena trajna stvarna služnost dostopa z vsemi vrstami vozil vključno z gradbeno mehanizacijo. Zemljišče, na
katerem stoji objekt, ima status zazidanega
stavbnega zemljišča, objekt pa je zgrajen
v skladu z namembnostjo zemljišča. Zaradi
dotrajanosti objekta pretežni del le-tega ni
več v uporabi.
3. Vrsta pravnega posla za vse predmete
prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
Pogoj za nakup predmetov pod točko
2.a-2.e): Kupec se v pogodbi za nakup
gradbene parcele, za slednjo zaveže vložiti
zahtevo za odmero komunalnega prispevka
v roku 6 mesecev po končani izvedbi komunalnega opremljanja območja, na katerem
leži nepremičnina, ki jo kupuje.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za gradbeno parcelo 6
pod točko 2.a) 17.860,07 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR,
– izklicna cena za gradbeno parcelo 7
pod točko 2.b) 18.208,18 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR,
– izklicna cena za gradbeno parcelo 8
pod točko 2.c) 18.106,11 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR,
– izklicna cena za gradbeno parcelo 9
pod točko 2.d) 18.024,11 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR,
– izklicna cena za gradbeno parcelo 12
pod točko 2.e) 20.074,53 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR,
– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.f) 122.320,80 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR,
– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.g) 106,999,20 EUR, najnižji znesek
višanja: 500 EUR,
– izklicna cena za nepremičnine pod
točko 2.h) 41.947,20 EUR, najnižji znesek
višanja: 500 EUR.
Izklicna cene ne vključuje zakonsko določenega 20% davka na dodano vrednost
oziroma 2% davka na promet nepremičnin,
ki ga plača kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
30 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica,
št. 01304-0100005476, sklic: 00 DŠ 722100
(DŠ – davčna številka dražitelja).
6. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe za
vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
kupnine ne plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 18. oktobra
2011, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica in sicer
za predmete:
– pod 2.a – 2.e) ob 11.30,
– pod 2.f – 2.g) ob 12.30,
– pod 2.h) ob 13. uri.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je
treba nakazati na transakcijski račun Občine
Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ
722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).
9. Plačana varščina bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražite-

ljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
10. Ogled večstanovanjskega objekta na
naslovu Škrabčev trg 18, Ribnica bo možen
po predhodnem dogovoru z Zalko Gorše,
tel. 01/837-20-28.
Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami o vseh predmetih prodaje
na Občini Ribnica, kontaktna oseba Ana Lesar Oražem tel. 01/837-20-10.
11. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
12. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
13. Pravila javne dražbe:
– nepremičnine pod točko 2. se prodajo
v celoti po načelu videno - kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij
za nepremičnine,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vrednost, nosi kupec,
– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti
postopek s soglasjem predstojnika, ustavi
do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri
čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
14. Javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na uradni spletni
strani Občine Ribnica, www.ribnica.si.
Občina Ribnica
Št. 110225
Ob-4793/11
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) Občina Trzin razpisuje
javno dražbo
za oddajo v najem poslovnega prostora
Naročnik: Občina Trzin, Mengeška 22,
1236 Trzin.
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Predmet javne dražbe: oddaja v najem
poslovni prostor na Mengeški 9, Trzin za
dobo 5 let in sicer: Poslovni prostor, vpisan
v k.o. Trzin, parc. št. 103/4, št. stavbe: 1080
(po podatkih GURS), v izmeri 146,06 m2.
Izklicna cena najemnine in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena mesečne najemnine za poslovni prostor znaša
8,10 EUR/m2 (DDV ni vključen). Najnižji
znesek višanja izklicne cene za poslovni
prostor je 0,25 EUR/m2.
Rok sklenitve pogodbe in vseljivost v poslovni prostor: pogodba mora biti sklenjena
najkasneje do 31. 10. 2011. Poslovni prostor
je vseljiv z 1. 11. 2011.
Način in rok plačila: Občina Trzin bo za
poslovni prostor izstavljala mesečne račune
do 15. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši dražitelj pa je dolžan najemnino poravnati v roku petnajstih dni od izdaje računa na račun, št. 01386-0100001846.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške, ki so določeni v pogodbi. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja, dnevnega čiščenja,
vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza
smeti, varovanja in morebitne druge stroške,
ki jih z uporabo povzroča najemnik.
Višina varščine: pred javno dražbo morajo zainteresirani dražitelji do
18. 10. 2011 do 13. ure položiti varščino,
v višini 1.183,00 EUR + DDV na račun št.:
01386-0100001846, s pripisom »za dražboMengeška 9«. Vplačana varščina bo neizbranim ponudnikom vrnjena dan po izvedeni
dražbi brez obresti, izbranemu ponudniku
pa se šteje v plačilo izhodiščne najemnine.
Ogled poslovnih prostorov: ogled
obeh poslovnih prostorov je možen dne
12. 10. 2011 od 9.30 do 12. ure po predhodnem dogovoru z Igorjem Kraljem, tel:
01/564-45-44.
Pogoji za pristop k javni dražbi: sodelovanje na dražbi je možno po predhodni
prijavi. Prijave morajo prispeti na vložišče
Občine Trzin, Mengeška cesta 22, 1236
Trzin, s pripisom »Za dražbo - Mengeška
9« najkasneje do 17. 10. 2011 do 13. ure.
Poleg prijave mora posamezni dražitelj do
začetka dražbe za sodelovanje na dražbi
komisiji predložiti dokazila o izpolnjevanju
naslednjih pogojev: potrdilo o plačani varščini, potrdilo o plačanih davkih, potrdilo, da
ima dražitelj pozitiven rezultat poslovanja
za preteklo leto, registracijo za poslovno
dejavnost, za katero se oddaja poslovni prostori, pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik. Občina Trzin
bo sklenila pogodbo z najemnikom, ki izpolnjuje pogoje in bo na dražbi ponudil najvišjo
najemnino.
Kraj in čas dražbe: dražba bo potekala
v sredo, 19. 10. 2011 ob 10. uri, v sejni
dvorani Občinskega sveta Občine Trzin na
Mengeški cesti 22 v Trzinu.
Ustavitev postopka: komisija za oddajo
poslovnih prostorov v najem lahko s soglasjem župana ustavi postopek do sklenitve
najemne pogodbe, pri tem se dražiteljem
povrnejo izkazani stroški za prevzem dokumentacije.
Dodatna pojasnila: razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani najemniki
dobijo na vložišču in spletni strani Občine
Trzin [http://www.obcina-trzin.si] od 29. 9.
2011. Dokumentacija je brezplačna. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije pri
Bojani Lenaršič, po tel. 01/564-45-44 ali
041/960-392.
Občina Trzin
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Št. 110225
Ob-4794/11
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) Občina Trzin razpisuje
javno dražbo
za oddajo v najem poslovnega prostora
Naročnik: Občina Trzin, Mengeška 22,
1236 Trzin.
Predmet javne dražbe: oddaja v najem
poslovni prostor v PT na Ljubljanski 85,
Domžale za dobo 5 let in sicer: poslovni
prostor, vpisan v k.o. Domžale, posamezni del št. 33 v pritličju stavbe št. 5413 (ID
5419575), v izmeri 80,50 m2.
Izklicna cena najemnine in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena mesečne
najemnine za poslovni prostor št. 33 znaša
12,55 EUR/m2 (DDV ni vključen). Najnižji
znesek višanja izklicne cene za poslovni
prostor je 0,25 EUR/m2.
Rok sklenitve pogodbe in vseljivost v poslovni prostor: pogodba mora biti sklenjena
najkasneje do 31. 10. 2011. Poslovni prostor
je vseljiv s 1. 11. 2011.
Način in rok plačila: Občina Trzin bo za
poslovni prostor izstavljala mesečne račune
do 15. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši dražitelj pa je dolžan najemnino
poravnati v roku petnajstih dni od izdaje
računa na račun, št. 01386-0100001846.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval še
obratovalne stroške, ki so določeni v pogodbi. Obratovalni stroški obsegajo predvsem
stroške ogrevanja, dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki
jih z uporabo povzroča najemnik.
Višina varščine: pred javno dražbo morajo zainteresirani dražitelji do
18. 10. 2011 do 13. ure položiti varščino,
v višini 1.010,27 EUR + DDV na račun,
št. 01386-0100001846, s pripisom »za dražbo- Ljubljanska 85«. Vplačana varščina bo
neizbranim ponudnikom vrnjena dan po izvedeni dražbi brez obresti, izbranemu ponudniku pa se šteje v plačilo izhodiščne
najemnine.
Ogled poslovnih prostorov: ogled obeh
poslovnih prostorov je možen dne 12. 10.
2011 od 9. do 12. ure po predhodnem dogovoru z Igorjem Kraljem, tel. 01/564-45-44.
Pogoji za pristop k javni dražbi: sodelovanje na dražbi je možno po predhodni
prijavi. Prijave morajo prispeti na vložišče
Občine Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, s pripisom »za dražbo - Ljubljanska
85« najkasneje do 17. 10. 2011 do 13. ure.
Poleg prijave mora posamezni dražitelj do
začetka dražbe za sodelovanje na dražbi
komisiji predložiti dokazila o izpolnjevanju
naslednjih pogojev: potrdilo o plačani varščini, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade TRR, potrdilo, da
ima dražitelj pozitiven rezultat poslovanja
za preteklo leto, registracijo za poslovno
dejavnost, za katero se oddaja poslovni prostori, pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik. Občina Trzin
bo sklenila pogodbo z najemnikom, ki izpolnjuje pogoje in bo na dražbi ponudil najvišjo
najemnino.
Kraj in čas dražbe: dražba bo potekala v sredo, 19. 10. 2011 ob 9. uri, v sejni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dvorani Občinskega sveta Občine Trzin na
Mengeški cesti 22 v Trzinu.
Ustavitev postopka: komisija za oddajo
poslovnih prostorov v najem lahko s soglasjem župana ustavi postopek do sklenitve
najemne pogodbe, pri tem se dražiteljem
povrnejo izkazani stroški za prevzem dokumentacije.
Dodatna pojasnila: razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani najemniki
dobijo na vložišču in spletni strani Občine
Trzin [http://www.obcina-trzin.si] od 29. 9.
2011. Dokumentacija je brezplačna. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije pri
Bojani Lenaršič, po tel. 01/564-45-44 ali
041/960-392.
Občina Trzin
Št. 478-19/2011
Ob-4827/11
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Odloka
o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 21/11, 62/11)
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV
SI48768111.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja
2.1. Nepremičnine v k.o. 1481 – Smolenja vas:
Predmet prodaje je:
2.1.1.
Del
nepremičnine,
parc.
št. 2160/32, k.o. 1481 – Smolenja vas (ID
5838492), v predvideni izmeri 11477 m2.
Nepremičnina parc. št. 2160/32, k.o.
1481 – Smolenja vas je v postopku geodetske odmere, zato ker je del nepremičnine
parc. št. 2160/32, k.o. 1481 – Smolenja vas,
v izmeri 359 m2, namenjen površinam cest
(PC) in ni predmet prodaje.
Na podlagi geodetske izmere je predmet
prodaje del nepremičnine v predvideni izmeri 11477 m². Morebitna razlika v površini
navedeni v prejšnjem odstavku, bo predmet
aneksa k osnovni pogodbi.
Del nepremičnine, ki je predmet prodaje, na podlagi geodetske izmere, znaša
11477 m2. Izklicna cena za m2 zemljišča znaša 50,44 EUR, oziroma 578.899,88 EUR,
za 11477 m2, najnižji znesek višanja je
2.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka – 20% DDV.
V skladu z določili Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 –
tehnični popravek, 26/11 – obvezna razlaga) se navedena nepremičnina nahaja
v območju stavbnih zemljišč, oznaka EUP:
NM/18-a: Poslovno-industrijska cona Cikava, podrobnejša namenska raba: delno CD
– območje centralnih dejavnosti, delno PC
– površine cest.
Del nepremičnine parc. št. 2160/32, k.o.
Smolenja vas, ki je predmet prodaje, je
obremenjen z izpustom meteornih voda iz
obrtne cone Cikava. Kupec se bo s prodajno

pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno
zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne stvarne služnosti za izgradnjo meteornega kanala kanalizacije, v korist Mestne
občine Novo mesto, in sicer v skladu z navodili in pod pogoji upravljalca gospodarske
javne infrastrukture Komunale Novo mesto
d.o.o.
Kupec se bo hkrati s prodajno pogodbo
zavezal dati izrecno in nepogojno zemljiško
knjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne
stvarne služnosti za zgoraj navedeni kanal
meteorne kanalizacije, dostop do zgrajenega komunalnega voda – kanalizacije za potrebe njegovega obratovanja in vzdrževanja
ter odstranjevanje naravnih ovir pri obratovanju in vzdrževanju, za čas obratovanja
komunalnega voda v korist Mestne občine
Novo mesto.
2.1.2. Nepremičnina parc. št. 2160/29,
k.o. 1481 – Smolenja vas (ID 4351879),
v izmeri 1086 m2.
Izklicna cena znaša 65.160,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka
– 20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09,
37/10 – tehnični popravek, 26/11 – obvezna
razlaga) se navedena nepremičnina nahaja
v območju stavbnih zemljišč, oznaka EUP:
NM/18-a: Poslovno-industrijska cona Cikava, podrobnejša namenska raba: delno CD
– območje centralnih dejavnosti.
Del nepremičnine parc. št. 2160/29, k.o.
Smolenja vas, ki je predmet prodaje, je obremenjen z fekalno kanalizacijo. Kupec se bo
s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno
in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za
vknjižbo neodplačne stvarne služnosti za
zgrajeni kanal fekalne kanalizacije, dostop
do zgrajenega komunalnega voda – kanalizacije za potrebe njegovega obratovanja in
vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir
pri obratovanju in vzdrževanju, za čas obratovanja komunalnega voda v korist Mestne
občine Novo mesto.
2.1.3. Nepremičnina parc. št. 2160/30,
k.o. 1481 – Smolenja vas (ID 993299),
v izmeri 854 m2. Izklicna cena znaša
51.240,00 EUR, najnižji znesek višanja je
1.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje
pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – tehnični popravek, 26/11 – obvezna razlaga) se
navedena nepremičnina nahaja v območju
stavbnih zemljišč oznaka EUP: NM/18-a:
Poslovno-industrijska cona Cikava, podrobnejša namenska raba: delno CD – območje
centralnih dejavnosti. Nepremičnina parc.
št. 2160/30, k.o. Smolenja vas je na delu
obremenjena z elektroenergetskim omrežjem. Zemljiška parcela 2160/30, k.o. Smolenja vas, je oddana v najem.
Del nepremičnine parc. št. 2160/30, k.o.
Smolenja vas, ki je predmet prodaje, je obremenjen z fekalno kanalizacijo. Kupec se bo
s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno
in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za
vknjižbo neodplačne stvarne služnosti za
zgrajeni kanal fekalne kanalizacije, dostop
do zgrajenega komunalnega voda – kanalizacije za potrebe njegovega obratovanja in
vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir
pri obratovanju in vzdrževanju, za čas obratovanja komunalnega voda v korist Mestne
občine Novo mesto.
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2.1.4. Nepremičnina parc. št. 2160/31,
k.o. 1481 – Smolenja vas (ID 321568),
v izmeri 1114 m2. Izklicna cena znaša
66.840,00 EUR, najnižji znesek višanja je
1.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje
pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu
z določili Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 101/09, 37/10 – tehnični popravek, 26/11 – obvezna razlaga) se navedena
nepremičnina nahaja v območju stavbnih
zemljišč oznaka EUP: NM/18-a: Poslovnoindustrijska cona Cikava, podrobnejša namenska raba: delno CD – območje centralnih dejavnosti.
Del nepremičnine parc. št. 2160/31, k.o.
Smolenja vas, ki je predmet prodaje, je obremenjen z fekalno kanalizacijo. Kupec se bo
s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno
in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za
vknjižbo neodplačne stvarne služnosti za
zgrajeni kanal fekalne kanalizacije, dostop
do zgrajenega komunalnega voda – kanalizacije za potrebe njegovega obratovanja in
vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir
pri obratovanju in vzdrževanju, za čas obratovanja komunalnega voda v korist Mestne
občine Novo mesto.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje
v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor
prodajna pogodba v navedenem roku ne
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel
pravico zadržati vplačano varščino.
Kupec mora plačati celotno kupnino
v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa
bo vplačano varščino zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest ter izstavilo zemljiško
knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku, na podlagi izstavljenega računa.
Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek
na dodano vrednost) in vse ostale stroške
v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča).
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1,
Novo mesto, v sejni sobi, v II. nadstropju,
dne 17. 10. 2011, in sicer:
– za parc. št. 2160/32, k.o. 1481 – Smolenja vas, ob 8. uri;
– za parc. št. 2160/29, k.o. 1481 – Smolenja vas, ob 8.15;

– za parc. št. 2160/30, k.o. 1481 – Smolenja vas, ob 8.30;
– za parc. št. 2160/31, k.o. 1481 – Smolenja vas, ob 8.45.
Dražitelji se bodo morali pred začetkom
javne dražbe, za posamezno nepremičnino,
izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali
tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati
na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če
se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži
pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži
priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila
varščine, davčno številko oziroma ID za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko
številko;
– vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in podatke iz prejšnje alineje) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki
je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene,
na podračun EZR Mestne občine Novo
mesto, št. 01285-0100015234, s sklicom:
00 478-19-2011, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Smolenja vas.
Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Vplačana varščina se šteje za sprejem
ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino, za
katero je varščina vplačana. Vplačana varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe, kolikor
ni na dražbi dosežena višja cena od izklicne
oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil
k sklenitvi pogodbe po izklicni ceni.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah, in informacije za
ogled zemljišča – lokacije, skico o parcelaciji
nepremičnine parc. št. 2160/32, k.o. 1481
– Smolenja vas, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava,
Oddelek za razvoj, Služba za premoženjske
zadeve, tel. 07/393-92-93, kontaktna oseba
je Tatjana Kužnik in tel. 07/393-92-30, kontaktna oseba je Vera Ocvirk.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
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Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl.
US, 100/09).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto:
http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Ob-4828/11
SIJ – Slovenska industrija jekla d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, zastavni upnik,
na podlagi določil Dodatka št. 3 k posojilni
pogodbi in dodatka k sporazumu o zavarovanju denarne terjatve z zastavo poslovnih
deležev v obliki notarskega zapisa, opr. št.
SV-1208/2011, notarke Nade Kumar z dne
10. 6. 2011 in določili 167. člena SPZ objavlja
2. javno dražbo
I. Dejstva, povezana s prodajo
Zastavni upnik SIJ – Slovenska industrija
jekla d.d. ima v zavarovanje svoje terjatve
po Posojilni pogodbi št. 03/10-SV1 za kratkoročno posojilo in Sporazumu o zavarovanju denarne terjatve z zastavo poslovnih
deležev, z dne 13. 8. 2010, v obliki notarskega zapisa SV 855/2010, ter k Dodatkom
št. 1, 2, in 3 k omenjeni posojilni pogodbi,
v višini 1.500.000,00 EUR z obrestmi v višini 7% p.a. zastavno pravico na poslovnem
deležu zastavitelja Izletnik celje d.d. Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje, matična številka
5143233000, in sicer:
– Na poslovnem deležu 79,8771%
družbe Integral Stojna Avtobusni promet,
d.o.o., Reška cesta 1, Kočevje, matična
številka 5517010000, v nominalni višini
199.549,62 EUR.
Zastavna pravica na omenjenem poslovnem deležu zastavitelja je vknjižena v sodnem registru.
Terjatev iz naslova Posojilne pogodbe
št. 03/10-SV1 za kratkoročno posojilo in
Sporazumu o zavarovanju denarne terjatve
z zastavo poslovnih deležev z dne 13. 8.
2011, v obliki notarskega zapisa SV 855/200,
ter dodatki št. 1, 2 in 3 v obliki notarskega
zapisa SV-1208/2011 z dne 10. 6. 2011 notarke Nade Kumar je zapadla z dnem 1. 7.
2011 in ni bila poravnana ob zapadlosti.
Zastavnemu dolžniku Viator & Vektor
Skupina in zastavitelju Izletnik Celje je bilo
poslano obvestilo o zapadlosti dolga po posojilni pogodbi ter obvestilo, da bo zastavni
upnik poslovna deleža začel prodajati na
javni dražbi. Dne 22. 8. 2011 je bila izvedena 1. javna dražba, ki glede tega poslovnega deleža ni bila uspešna. Zastavni upnik
je dolžniku in zastavitelju ponovno poslal
notifikacijo, da je terjatev zapadla, ter obvestilo, da bo poslovni delež začel prodajati
na javni dražbi.
Ostali družbeniki predmeta prodaje so
bili s pisno priporočeno pošto obveščeni
o javni dražbi in njihovi pravici, da poslovna
deleža po načelu prvi med enakimi odkupijo
kot predkupni upravičenci.
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II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je poslovni delež:
– 79,8771% družbe Integral Stojna Avtobusni promet, d.o.o., Reška cesta 1, Kočevje, matična številka 5517010000, v nominalni višini 199.549,62 EUR
Na javni dražbi se prodaja zastavljeni poslovni delež v celoti in bremen prosto.
III. Izklicna cena
i. Za poslovni delež 79,8771% družbe
Integral Stojna Avtobusni promet, d.o.o.,
725.000,00 EUR.
IV. Pravila javne dražbe in pogoji prodaje
i. Javno dražbo vodi pooblaščena oseba
zastavnega upnika SIJ-Slovenska industrija
jekla d.d.
ii. Javna dražba se bo odvijala dne
11. 10. 2011, v prostorih zastavnega upnika
SIJ – Slovenska industrija jekla d.d., na Gerbičevi 98, 1000 Ljubljana, ob 10. uri.
iii. Udeleženci dražbe fizične osebe se
morajo na dražbi izkazati z osebnim dokumentom, udeleženci dražbe pravne osebe,
ki so njeni zakoniti zastopniki, pa z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Kolikor fizično ali pravno osebo
zastopa pooblaščenec, se mora izkazati
s pisnim pooblastilom, ki mora vsebovati
tako neomejeno pooblastilo za zastopanje
na dražbi kot tudi pooblastilo za podpis pogodbe o prodaji poslovnega deleža v obliki
notarskega zapisa.
iv. Dražba se bo začela najprej z zviševanjem izklicno ceno za poslovni delež, kolikor
pa izklicna cena ne bo sprejeta, se dražba nadaljuje z zniževanjem izklicne cene.
Dokler se dražba opravlja z zniževanjem
izklicne cene, ima zastavni upnik pravico kadarkoli odstopiti od nadaljnje dražbe. Udeleženci dražbe ne morejo spreminjati drugih
pogojev prodaje, razen cene.
a. Kolikor več udeležencev dražbe sprejme izklicno ceno, jih vodja dražbe pozove,
da postavijo višjo ponudbo. Vodja dražbe
ponovi najvišjo postavljeno ponudbo in ime
firme oziroma udeleženca, ki jo je postavil
in pozove druge udeležence dražbe, da zvišajo svoje ponudbe nad najvišjo postavljeno
ponudbo.
b. Kolikor nobeden izmed udeležencev
javne dražbe ne sprejme izklicne cene, se
izklicna cena zniža za 10.000,00 EUR. Izklicna cena se niža v enakih korakih, dokler
eden izmed udeležencev dražbe ne izjavi,
da sprejme zadnjo izklicno ceno oziroma
kolikor zastavni upnik ne izjavi, da odstopa od nadaljnje dražbe in se dražba s tem
zaključi.
c. Kolikor po zniževanju izklicne cene več
udeležencev dražbe sprejme zadnjo znižano izklicno ceno, jih vodja dražbe pozove,
da postavijo višje ponudbe. Vodja dražbe
ponovi najvišjo postavljeno ponudbo in ime
firme oziroma udeleženca, ki jo je postavil
in pozove druge udeležence dražbe, da zvišajo svoje ponudbe nad najvišjo postavljeno
ponudbo.
d. Dražba za poslovni delež je končana,
ko nobeden izmed udeležencev dražbe niti
po treh pozivih ne postavi višje ponudbe,
oziroma zastavni upnik izjavi, da odstopa od
nadaljnje dražbe.
e. V primeru, da sta dva udeleženca
dražbe ponudila enako ceno, in je ta cena
tudi najvišja ponujena cena, se šteje, da
je uspešnejši tisti udeleženec dražbe, ki je
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najvišjo ponudbo dal prvi. Kolikor sta najvišjo ponudbo dala sočasno, se med njima
opravi žreb.
v. Dražbe se lahko udeležijo samo udeleženci dražbe, ki so pravočasno vplačali
varščino in predložili obvezujočo izjavo banke oziroma zakonitega zastopnika, da ima
zagotovljena finančna sredstva za plačilo
kupnine. Varščina znaša 10% izklicne cene
in se vplača na račun zastavnega upnika,
02923-0011615017, pri NLB d.d. Varščina
mora biti vplačana najkasneje 3 dni pred
javno dražbo iz TRR udeleženca dražbe.
Udeležencem dražbe, ki niso bili uspešni,
oz. kolikor se dražba zaključi z izjavo zastavnega upnika, da odstopa od nadaljnje
dražbe, se varščina brezobrestno vrne udeležencu dražbe. Varščina se vrne na isti
račun, s katerega je bila vplačana.
vi. Pogodba o prodaji poslovnega deleža
se z uspešnim udeležencem dražbe sklene
neposredno po opravljeni javni dražbi.
vii. Kupnina za poslovni delež se plača
v enkratnem znesku najkasneje v roku 4 delovnih dni od datuma sklenitve pogodbe.
Varščina/ara se všteva v plačilo kupnine.
Plačilo kupnine je bistven del pogodbe. Kolikor kupnina v omenjenem 4 dnevnem roku
ni vplačana, se šteje pogodba za razvezano, zastavni upnik pa ima pravico obdržati
varščino/aro kot skesnino.
viii. Vsi morebitni davki, takse in ostali
stroški, povezani s prenosom lastništva poslovnega deleža, bremenijo kupca.
ix. Zastavni upnik do plačila kupnine obdrži vse izvirnike Prodajne pogodbe, in jo
izroči kupcu za namen vknjižbe spremembe lastništva poslovnega deleža v sodnem
registru najkasneje 1 dan po prejemu celotne kupnine. Vsi izvirniki Prodajne pogodbe
se lahko na zahtevo kupca deponirajo pri
notarju, izvirnik Prodajne pogodbe pa bo
Kupec lahko prevzel proti predložitvi izvirnika bančnega izpiska, da je bila kupnina
za poslovni delež v celoti plačana na račun
zastavnega upnika, št. 02923-0011615017,
pri NLB d.d..
x. Poslovni delež se kupuje po načelu
videno-kupljeno.
V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 11. 10. 2011, ob 10. uri, v prostorih
zastavnega upnika SIJ – Slovenska industrija jekla d.d., na poslovnem naslovu Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana.
VI. Pravica do preklica: zastavni upnik si
pridržuje pravico, da kadarkoli do začetka
javne dražbe enostransko in brez obrazložitve prekliče razpisano javno dražbo, brez
obveznosti do morebitnih ali že prijavljenih
udeležencev javne dražbe. Preklic se objavi
javnih glasilih, o preklicu se lahko obvesti
najavljene udeležence dražbe tudi pisno,
preko katerihkoli elektronskih medijev, ali
po telefonu.
VII. Dodatne informacije: vse morebitne
dodatne informacije bodo potencialni udeleženci dražbe prejeli na sedežu družbe zastavnega upnika, tel. 01/242-98-000.
VIII. Pravo in sodna pristojnost: za razpis
te javne dražbe, pravila javne dražbe, pogodbo o prodaji poslovnega deleža in vse
ostale postopke, potrebne za popoln in dokončen prenos lastništva in uživanje poslovnega deleža se uporablja slovensko pravo.
Za vse morebitne spore je krajevno pristojno
stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
SIJ – Slovenska industrija jekla d.d.
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Razpisi delovnih mest
Ob-4762/11
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51,
Ljubljana, na podlagi 14. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni
rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije
– Soča z dne 9. 7. 2009 in sklepa 6. redne
seje sveta inštituta Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča
z dne 14. septembra 2011, razpisuje delovno mesto
generalnega direktorja inštituta.
Za generalnega direktorja inštituta lahko kandidira oseba, ki poleg izpolnjevanja
splošnih pogojev po zakonu, izpolnjuje tudi
naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– ustrezno prakso in poslovna znanja
s področja dejavnosti inštituta,
– najmanj pet let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji,
– znanje enega od svetovnih tujih jezikov.
Pogodbo o zaposlitvi bomo z izbranim
kandidatom oziroma kandidatko sklenili za
štiriletni mandat.
Ponudbe z življenjepisi in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati
oziroma kandidatke pošljejo v 8 dneh po
objavi na gornji naslov s pripisom «razpis za
generalnega direktorja inštituta«. Zaželeno
je, da kandidat oziroma kandidatka predloži
vizijo in strategijo razvoja inštituta.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni
v 8 dneh po imenovanju izbranega kandidata oziroma kandidatke.«
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut
Republike Slovenije – Soča
Št. 100-9/2011-1503
Ob-4765/11
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10 in 20/11)
ter 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Pokrajinski muzej Kočevje (Uradni
list RS, št. 4/05), Občina Kočevje razpisuje
delovno mesto
direktorja javnega zavoda Pokrajinski
muzej Kočevje.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področje dela muzeja,
– da ima opravljen strokovni izpit iz muzejske stroke,
– da ima sposobnost za organiziranje in
vodenje dela v kolektivu,
– da aktivno obvlada vsaj en svetovni
jezik.
Ob prijavi na razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program razvoja muzeja
za mandatno obdobje.
Direktor bo imenovan za dobo pet let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo
v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu
RS, v zaprti ovojnici, s pripisom: »Razpis

za direktorja Pokrajinskega muzeja Kočevje – Ne odpiraj« na naslov: Občina Kočevje,
Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja, Ljubljanska cesta 26, 133
Kočevje.
Občina Kočevje
Št. 11-691
Ob-4777/11
Javni socialno varstveni zavod, Zavod
za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava 128, 2252
Dornava, na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., in 41/07
– popr., 122/07 Odl. US, 61/10 – ZSVarPre
in 62/10 – ZUPJS), 37. in 38. člena Statuta
Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr.
Marijana Borštnarja Dornava, št. 25/2006
z dne 18. 1. 2006 in Sklepa Sveta zavoda
št. 718/2011 z dne 22. 9. 2011, razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja/ice Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– imeti mora visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj ali
višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih
izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– predložiti svoj program razvoja zavoda.
Kandidat mora imeti tudi opravljen program za vodenje socialno varstvenega
zavoda. V skladu s 56. členom Zakona
o socialnem varstvu je za direktorja lahko
imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat preneha.
Z imenovanim direktorjem se sklene
delovno razmerje za določen čas trajanja
mandata. Mandat direktorja traja pet let.
Mandat prične teči z dnem, ko izda soglasje
k imenovanju minister, pristojen za socialno
varstvo.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev in kratek življenjepis
z opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati poslati v 15 dneh od objave
razpisa v zaprti kuverti na naslov: Zavod
za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava 128, 2252
Dornava s pripisom: »Razpis za direktorja
– Ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
8 dni od dneva sprejema sklepa o izbiri.
Svet Zavoda za usposabljanje, delo
in varstvo dr. Marijana Borštnarja
Dornava
Št. 42/2011
Ob-4778/11
Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje, Vodnikova 3, 3320 Velenje, na podlagi

6. sklepa 1. seje Sveta zavoda, dne 15. 9.
2011 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US,
36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09
Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 popr.,
65/09 popr.), 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27,
47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11
Odl. US: U-I-205/10-23).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 1. 2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost), kratek program
vodenja zavoda, dosedanje delovne izkušnje in življenjepis, pošljite v zaprti ovojnici
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje, Vodnikova 3, 3320 Velenje, z oznako “Prijava na
razpis za ravnatelja/-ico”.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha
Velenje
Št. 104-0005/2011-1
Ob-4792/11
Nadzorni svet Komunale Kočevje, d.o.o.
objavlja, na podlagi 22. člena Družbene pogodbe, prosto delovno mesto
direktorja.
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom še naslednje pogoje:
– da ima visoko ali univerzitetno izobrazbo ekonomske, tehnične ali pravne smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– da predloži razvojni program dejavnosti in
– da izpolnjuje druge zakonske zahteve.
Kandidati morajo prijavi priložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo iz delovne knjižice, za dokazovanje delovnih izkušenj,
– dokazilo o državljanstvu,
– izjava o nekaznovanosti in da ni v kazenskem postopku.
Direktor bo imenovan za dobo petih let.
Ista oseba je lahko ponovno imenovana za
direktorja družbe. Njegove dolžnosti in pooblastila so določeni v Zakonu o gospodarskih družbah, Družbeni pogodbi in pogodbi, ki jo podpiše predsednik nadzornega
sveta.
V izbirnem postopku bomo preverjali usposobljenosti kandidatov, na podlagi predloženih dokazil in programa razvoja.
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Prijave s potrebnimi dokazili pošljite na
naslov Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska
10, 1330 Kočevje – z oznako »razpis« in
sicer v roku petnajst dni po objavi.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v petnajstih dneh po opravljeni izbiri.
Nadzorni svet
Komunale Kočevje, d.o.o.
Št. 110-114/2011
Ob-4813/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09 in 33/11):
– 2 prosti mesti okrožnega sodnika na
Kazenskem oddelku Okrožnega sodišču
v Celju in
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Pravdnem oddelku Okrožnega sodišču v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora 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 izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
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 izvolitev
na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
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. 110-90/2011
Ob-4815/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09 in 33/11):
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– 2 prosti mesti okrožnega sodnika na
Okrožnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora 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 izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
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 izvolitev
na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
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. 110-98/2011
Ob-4825/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 91/09 in
33/11):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora 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 izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
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 izvolitev
na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
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
Ob-4816/11
Na podlagi 48., 53., 53a., 99., 107a. in
145. člena Zakona o organizaciji in finaciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, št. 36/08, 58/09 in 20/11)
Svet Centra za izobraževanje, rehabilitacijo
in usposabljanje Kamnik razpisuje delovna
mesta:
1. Ravnatelja osnovne šole Centra.
2. Ravnatelja srednje šole Centra.
3. Ravnatelja doma Centra.
Pogoji:
– Kandidati pod 1., 2. in 3. točko morajo
izpolnjevati pogoje določene v 53., 53a. in
145. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
– Vlogi je potrebno priložiti Program razvoja šole oziroma doma.
Ravnatelj bo imenovan za dobo 5 let.
Nastop dela je 1. 12. 2011.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogoje ter potrdilo o nekaznovanju na podlagi 107.a člena ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07) in 36. člena ZOFVI
(Uradni list RS, št. 36/08) in s pripisom »za
razpis ravnatelja« v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Center za izobraževanje,
rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Novi
trg 43, 1241 Kamnik.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Center za izobraževanje,
rehabilitacijo in usposabljanje
Kamnik
Št. 110-169/11-1
Ob-4826/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana, na podlagi prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08
– ZZavar-E; v nadaljnjem besedilu: ZJU)
objavlja javni natečaj za položaj
direktorja mestne uprave.
I.
Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora poleg splošnih pogojev,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
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– najmanj specialistično izobraževanje
po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko
univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
ali najmanj magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba
(druga bolonjska stopnja);
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– opravljeno obvezno usposabljanje za
imenovanje v naziv;
– funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovno področje:
– vodenje dela mestne uprave, načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, usmerjanje
in nadzor dela v mestni upravi;
– vodenje projektnih skupin in sodelovanje v projektnih skupinah za najzahtevnejše
in ključne projekte;
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
– vodenje in odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji;
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije
uprave;
– skrb za sodelovanje mestne uprave
z drugimi lokalnimi skupnostmi in državno
upravo.
II.
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum
(dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja
ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah,
iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja
glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec,
leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega
razmerja pri posameznemu delodajalcu ter
kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;

3. izjava o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma
opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenih pripravah za opravljanje državnega izpita iz javne uprave;
4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
5. izjavo o znanju upravnega vodenja in
upravljanja kadrovskih virov;
6. izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
7. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
8. izjavo, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
9. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Ljubljana
pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj
navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne
evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis ter da kandidat v njej predloži tudi
vizijo prednostnih nalog in razvoja mestne
uprave Mestne občine Ljubljana v mandatnem obdobju, vključno z načini upravljanja
z viri v mestni upravi.
III.
Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne
izkušnje šteje delovna doba na delovnem
mestu, za katero se zahteva ista stopnja
izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji
izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno
razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo
opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi
delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec
pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe.
Za delovna mesta oziroma nazive, za
katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa
se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem znanosti, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu
opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij
znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij.
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Za delovna mesta oziroma nazive
se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za
eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki
ima opravljen pravniški državni izpit oziroma
pravosodni izpit.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem
primeru bo moral izbrani kandidat usposabljanje v skladu z 89. členom ZJU opraviti
najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe
o zaposlitvi.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka. V nasprotnem primeru bo moral
izbrani kandidat izpit v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07,
65/08 in 8/10) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali je pridobil funkcionalna znanja upravnega
vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat
v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZJU
to znanje pridobiti v petnajstih mesecih od
dneva imenovanja na položaj.
IV.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj
za dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let. Položaj bo opravljal v nazivu
sekretar, v prostorih Mestne občine Ljubljana,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
V.
Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj – direktor mestne uprave« na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Sekretariat mestne
uprave, Odsek za upravljanje s kadri, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, in
sicer v roku 15 dni po objavi na spletni strani
Mestne občine Ljubljana in v Uradnem listu
RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: glavna.pisarna@ljubljana.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Obvestilo o končanem javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh: www.
ljubljana.si.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Nataša Kotnik (tel. 01/306-11-55),
o delovnem področju pa Vasja Butina
(tel. 01/306-10-45 ali 01/306-13-35).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Mestna občina Ljubljana
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Druge objave
Št. 478-2477/2011
Ob-4755/11
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) in letnega načrta
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Videm z dne 7. 6. 2011
in sprememb z dne 13. 9. 2011, Občina
Videm objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284
Videm pri Ptuju.
2. Predmet prodaje:
– Parc.št. 1186 pašnik, v izmeri 1882 m2
in parc.št. *268 stavbišče, v izmeri 198 m2,
obe k.o. Pobrežje. Na navedenih parcelah
je stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem in dvoriščem. Izklicna cena znaša
56.200,00 EUR.
– Iz potrdila o namenski rabi,
št. 3501-1734/2011 z dne 5. 5. 2011, ki ga
je izdala Skupna občinska uprava izhaja, da
se parceli nahajata v območju poselitve in
sicer v območju stanovanj naselja Pobrežje,
ki je namenjeno stanovanjski, kmetijski in
poslovni dejavnosti.
3. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o plačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščina mora biti plačana pred potekom roka za oddajo ponudbe na TRR,
št. 0133 5010 0017 246, sklic 00 194003.
4. Nakup po načelu videno – kupljeno.
Kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe ter samostojni podjetniki, ki
imajo poravnane vse obveznosti do Občine
Videm.
Pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa kopijo osebnega
dokumenta.
Ponudniki morajo v ponudbi navesti
svoje točne osebne podatke in sicer: ime
priimek oziroma firmo, naslov, davčno številko oziroma ID za DDV, EMŠO oziroma
matično številko, št. TRR (za primer vračila varščine). V ponudbi mora biti naveden predmet nakupa in ponudbena cena.
K ponudbi mora biti priloženo potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo o sprejemu razpisnih pogojev določenih v tem razpisu,
izjavo, da ponudba velja 60 dni od poteka
roka za oddajo ponudb.
6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri
Ptuju z oznako: »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani mora
biti označen polni naslov pošiljatelja.
7. Ponudbo je potrebno vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo na internetni
strani Občine Videm (obcina.videm.si) in na
sedežu Občine Videm. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.

8. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
10. 10. 2011 do 12. ure. Upoštevane bodo
samo ponudbe, ki bodo do navedenega
roka prispele na prodajalkin naslov.
9. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in plačati celotno
kupnino najkasneje v osmih dneh od dneva
sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Celovito plačilo kupnine je
bistvena sestavina pravnega posla.
10. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa ter vpis v zemljiško
knjigo.
11. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe na sklene z nobenim ponudnikom. Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavi.
12. Odpiranje ponudb, ki je javno, bo
v ponedeljek, 12. 10. 2011 ob 14. uri, v prostoru sejne sobe Občine Videm, Videm pri
Ptuju 54.
13. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno.
14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija, ki jo bo s sklepom imenoval župan. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
15. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
17. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa bo
vrnjena v roku 15 dni od izbire najugodnejšega brez obresti. Če izbran kupec ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe, bo prodajalec zadržal znesek varščine.
18. Ogled nepremičnine je možen po
dogovoru v času trajanja javnega zbiranja
ponudb.
19. Dodatne informacije o nepremičnini
so na voljo na sedežu Občine Videm, Videm
pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, ali na
tel. 02/761-94-00.
Občina Videm
Št. 352-0006/2011/23
Ob-4756/11
Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog na podlagi 22. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10) in sklepa Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno,
sprejetega na 5. redni seji, dne 13. 4. 2011,
objavlja
javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina MokronogTrebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog,
tel. 07/349-82-60, faks: 07/349-82-69, e-pošta: obcina@mokronog-trebelno.si.

II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je dvosobno stanovanje
št. 2, v skupni neto tlorisni površini 53,90 m2,
ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe, na naslovu Rožna ul. 1, Mokronog in
pomožni prostor (klet) v neto tlorisni površini
3,60 m2. Stanovanje je vpisano kot etažna
lastnina pod ID št. 1412-1252-24, k.o. Mokronog. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima z Občino Mokronog-Trebelno
sklenjeno najemno razmerje za nedoločen
čas.
Izhodiščna cena: 38.891,00 EUR.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: prodaja stvarnega premoženja.
IV. Pogoji prodaje:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– nepremičnina bo prodana ponudniku,
za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo;
kot najugodnejša ponudba se šteje najvišja
ponujena cena;
– izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem
izboru; če v tem času ne sklene pogodbe ali
ne plača kupnine, organizator obdrži njegovo varščino;
– plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
vknjižba v zemljiško knjigo) poravna kupec.
V. Pogoji za udeležbo:
– ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene, na transakcijski račun Občine Mokronog-Trebelno,
št. SI56 0110 0010 0019 934, odprt pri
UJP Novo mesto, s sklicem na številko 00
90568-01. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, ostalim
ponudnikom pa bo vrnjena brezobrestno
najkasneje v osmih dneh od izbire najugodnejšega ponudnika;
– ponudba za nakup mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično št., davčno številko, št.
TRR, naziv banke za vračilo varščine);
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene;
c) fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe);
d) priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki);
e) izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev (pravne osebe);
f) potrdilo o vplačani varščini;
g) pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
h) izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dneva sklenitve prodajne pogodbe.
VI. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki
morajo pisno ponudbo z vsemi prilogami
poslati po pošti ali dostaviti osebno, v zaprti ovojnici, na naslov: Občina MokronogTrebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog,
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine«. Rok za predložitev ponudb
je do 17. 10. 2011, do 12. ure.
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VII. Postopek izbire:
– javno odpiranje ponudb bo potekalo
dne 18. 10. 2011 ob 10. uri, na sedežu Občine Mokronog-Trebelno, v sejni sobi;
– postopek javnega odpiranja ponudb
vodi komisija, imenovana s strani župana
Občine Mokronog – Trebelno;
– v primeru, da je podanih več ponudb
z enako najvišjo ponudbeno ceno, komisija
s ponudniki opravi dodatna pogajanja;
– ponudnik, ki bo oddal nepopolno
ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo
ponudba sicer vsebovala vse elemente
ponudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo; kolikor ponudba ne bo dopolnjena z dnem, določenim za dopolnitev,
jo komisija ne bo upoštevala in jo bo kot
nepopolno izločila;
– o dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni
v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb;
– župan Občine Mokronog-Trebelno lahko začeti postopek ustavi vse do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
IX. Dodatne informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb
in ogledu predmeta prodaje lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Mokronog-Trebelno pri Saši Hahn, tel. 07/349-82-68.
Občina Mokronog-Trebelno
Št. 478-0106/2011
Ob-4757/11
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2,
5220 Tolmin, objavlja na podlagi 22. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10), 35. – 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) in Letnega načrta ravnanja
s premičnim premoženjem Občine Tolmin
za leto 2011
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju
I. Prodajalec: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, matična številka
5881455000, davčna številka SI19588976.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je les na panju:
A. na nepremičnini s parc. št. 384/1, k.o.
2238 Podmelec (gozdno gospodarska enota
Baška grapa, odsek/manual 65B/11004), in
sicer se prodaja 60 dreves iglavcev in 105
dreves listavcev, oziroma 122 m3 iglavcev
ter 100 m3 listavcev, skupaj 222 m3 izbranega in označenega drevja, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves
št. 3408-01-0301-A058/11, ki jo je dne 12. 9.
2011 izdal Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Most na Soči;
B. na nepremičnini s parc. št. 385/1, k.o.
2238 Podmelec (gozdno gospodarska enota Baška grapa, odsek/manual 65B/11003,
65B/11002), in sicer se prodaja 697 dreves
listavcev, skupaj 703 m3 izbranega in označenega drevja, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-01-0301A057/11, ki jo je dne 23. 8. 2011 izdal Zavod
za gozdove Slovenije, Krajevna enota Most
na Soči.
Les pod točkama II.A. in II.B. se prodaja
skupaj. Posekati je dovoljeno le drevesa,
ki jih je izbral in označil Zavod za gozdove
Slovenije.
Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in
spravilom lesa, izgradnjo potrebnih gozdnih

vlak, vzpostavitvijo gozdnega reda ter ostalih gozdnih del bremenijo kupca.
Kupec kot ponudnik mora biti hkrati
tudi izvajalec sečnje in spravila lesa. Sečnja mora biti izvedena najkasneje do dne
31. 12. 2012 in spravilo lesa najkasneje do
dne 30. 4. 2013.
III. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
1. Registrirana dejavnost: ponudnik
mora biti skladno z veljavnimi predpisi registriran za opravljanje dejavnosti izvajanja
del v gozdovih (dejavnost sečnje in spravila
lesa) in prometa z lesom ter izpolnjevati
vse predpisane pogoje za opravljanje navedenih dejavnosti;
2. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti
dokazilo o plačilu varščine. Varščino v višini
10% od ponujene cene plačajo na TRR Občine Tolmin št.: 01328-0100014970, z navedbo »Varščina za nakup lesa«. Plačilo
varščine pred začetkom odpiranja ponudb
je pogoj za upoštevanje ponudbe. Neizbranim ponudnikom prodajalec varščino vrne
brez obresti po končanem postopku javnega
zbiranja ponudb, in sicer najkasneje v roku
5 dni od dneva odprtja prispelih ponudb;
3. Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo. Ponudba je popolna, če vsebuje
izpolnjeno razpisno dokumentacijo in naslednje priloge:
– registracijo dejavnosti: dokazilo o registraciji dejavnosti (izpis iz evidenc AJPES, ki
odraža zadnje stanje);
– izjave in potrdila: ponudniki predložijo naslednje podpisane in žigosane izjave:
Prijavni obrazec, Izjava o ponujeni višini kupnine za les na panju, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene, Izjava o vezanosti na
dano ponudbo do dne 30. 11. 2011, Izjava
o spoštovanju odločb Zavoda za gozdove
Slovenije, Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega zbiranje ponudb in
prodaje;
– potrdilo o plačilu varščine;
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe.
4. Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo ter jo podpisano in žigosano vrniti
prodajalcu najkasneje v roku 5 dni od prejema poziva prodajalca. Če izbrani ponudnik
ne podpiše pogodbe v določenem roku iz
razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko
prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni ali pa zadrži
njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec
pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika.
5. Izhodiščna cena za predvidene količine lesa znaša 19.887,50 EUR (v ceno ni
vključen DDV).
6. Župan lahko predmetni postopek zbiranja ponudb kadarkoli v času do sklenitve
kupoprodajne pogodbe ustavi.
Ponudnik lahko dokumente, ki so sestavni del ponudbene dokumentacije, predloži
v fotokopijah, razen podpisanih izjav in parafirane kupoprodajne pogodbe, ki jih ponudnik predloži v originalu. Prodajalec ima
pravico zahtevati vpogled v originalne dokumente.
IV. Pogoji prodaje:
1. Les se prodaja na panju.
2. Vse stroške sečnje, gradnje potrebnih
vlak, spravila in prodaje lesa ter druge morebitne stroške nosi kupec.
3. Kupec mora spoštovati določila odločb
Zavoda za gozdove Slovenije iz II. točke javnega zbiranja ponudb in pridobiti dovoljenje
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Oddelka za okolje in prostor Občine Tolmin
za uporabo javnih cest za izredne prevoze.
4. Izbrani ponudnik mora po končani sečnji in spravilu lesa urediti sečišče ter odpraviti oziroma sanirati poškodbe v gozdu in na
gozdnih prometnicah oziroma mora gozdno
infrastrukturo vrniti v prvotno stanje.
5. Po končanih delih mora izbrani ponudnik odpraviti poškodbe na prometni infrastrukturi, ki so nastale zaradi prevozov
v zvezi s spravilom lesa.
6. Kupec mora kupnino po pogodbi poravnati v dveh enakih obrokih v roku 8 dni od
dneva izstavitve računov, pri čemer bo račun za prvi obrok izdan do dne 31. 12. 2011,
račun za drugi obrok pa do dne 31. 3. 2012.
Plačana varščina se kupcu všteje v kupnino.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Prodajna pogodba je
avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne
plača v navedenem roku. Občina Tolmin ima
v tem primeru pravico obdržati že plačano
varščino.
V. Postopek izbire ponudnika:
1. Postopek javnega zbiranja ponudb
vodi komisija, ki jo imenuje župan.
2. Odpiranje ponudb bo dne 19. 10.
2011.
3. Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne
bodo vsebovale vseh ponudbenih elementov, komisija izloči iz postopka. Ponudnike,
katerih ponudbe vsebujejo vse elemente,
imajo pa pomanjkljivo dokumentacijo, se pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 5 dni
od prejema poziva za dopolnitev. Ponudbe,
ki ne bodo dopolnjene v roku, se izločijo iz
postopka.
4. Kupoprodajna pogodba se sklene
z najugodnejšim ponudnikom.
5. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v roku 10 dni po sprejemu odločitve.
6. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom
oziroma do dne 30. 11. 2011.
VI. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika:
Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisa, ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno oziroma
v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj
ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če je med
prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
VII. Razpisna dokumentacija, informacije: razpisno dokumentacijo je možno dobiti
na spletni strani Občine Tolmin http://www.
tolmin.si ter v Uradu župana Občine Tolmin.
Za informacije lahko pošljete vaša vprašanja
na elektronski naslov: info@tolmin.si.
VIII. Način oddaje in rok za oddajo ponudbe
Ponudba, ki jo je potrebno oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, mora
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma
dokazila. Ponudba mora biti označena na
naslovni strani z »Ne odpiraj – Ponudba za
prodajo lesa«, na hrbtni strani pa z navedbo
ponudnika in njegovega naslova. Ponudba
se pošlje ali osebno odda na naslov: Občina
Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
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Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo
ponudb je vključno do dne 17. 10. 2011 do
12. ure. Za pravočasno se šteje ponudba,
ki bo najkasneje do dne 17. 10. 2011 do
12. ure prispela po pošti oziroma osebno
oddana na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Prepozne ponudbe bodo izločene iz postopka.
Občina Tolmin
Št. 478-0033/2011
Ob-4758/11
Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) v zvezi s 35. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja
v lasti Občine Žirovnica
1. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb sta
zemljišči s parc. št. 829/2 in 831/5, travnik, v skupni izmeri 783 m2, k.o. Žirovnica,
ki skupaj predstavljata nezazidano stavbno
zemljišče oziroma zazidljivo parcelo v spodnjem delu naselja Moste nad avtocesto
(prejšnji ZN Moste).
Izhodiščna cena znaša 75.560,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje DDV.
2. Pogoji prodaje
2.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
2.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
2.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima prodajalec pravico
zadržati plačano varščino.
2.4. Zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo
lastninske pravice bo kupcu izdano po plačilu celotne kupnine (vključno z DDV).
2.5. Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni
po izstavitvi računa na podlagi podpisa prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
2.6. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še 20% DDV ter stroške
vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo.
3. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
3.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 7.500,00 EUR, in sicer na TRR
prodajalca št.: 01392 – 0100007760, sklic
18 76902-7141998-(davčna številka ponudnika) z navedbo »varščina za zemljišče«.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
3.2. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
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– izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra, ki ni starejši od 30 dni (pravne
osebe),
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
– izjavo o veljavnosti dane ponudbe do
28. 12. 2011.
Ponudbe morajo biti brezpogojne.
3.3. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa ali rokom
za oddajo ponudb, je pristojna komisija ne
bo upoštevala.
3.4. Ponudniki morajo ponudbo oddati osebno ali priporočeno po pošti v zaprti
ovojnici na naslov Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Na ovojnici mora
biti oznaka: »Ne odpiraj – ponudba za nakup zemljišč v Mostah« in naveden naslov
ponudnika. Za pravočasne se bodo štele
ponudbe, ki bodo prispele na sedež prodajalca najkasneje do petka, 28. 10. 2011,
do 11. ure.
4. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
4.1. Komisija bo odprla prispele ponudbe
dne 28. 10. 2011 ob 11.30, v prostorih Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.
4.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija
ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 15 dni pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
4.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
4.4. Na podlagi tega razpisa Občina Žirovnica ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji nepremičnin z najboljšim ali katerimkoli
drugim ponudnikom.
5. Dodatne informacije: dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb,
natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Žirovnica,
tel. 04/580-91-00, kontaktna oseba Monika
Kusterle.
Občina Žirovnica
Št. 4780-84/2011
Ob-4812/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, v nadaljevanju: ZSPDSLS),
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11)
ponovno javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je
parc. št. 400/1 pozidano zemljišče, v izmeri
555 m2, k.o. Dravlje.
Nepremičnina, ki je predmet oddaje, se nahaja v območju urejanja prostora Šp4/1-1 Avtotehna v funkcionalni enoti
F19, kjer je dovoljena hotelsko-nastanitvena dejavnost in je možna začasna oddaja
zemljišča v najem.

Izhodiščna letna najmnina: 11.100,00
EUR.
3. Pogoji oddaje
3.1 Najemna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina bo oddana ponudniku,
za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo
s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
najemno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od najema odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačilo varščine.
3.4 Po plačilu celotne najemnine in po
poravnanih vseh stroških se bo najemniku
nepremičnina izročila v najem s pravico vpisa najemne pravice na najeti nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
3.5 Plačilo celotne najemnine v roku
30 dni po sklenitvi najemne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
3.6 Najemnik bo poleg ponujene letne
najemnine dolžan plačati še stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe
najemne pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic na
št. 007-432000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od objavljene izhodiščne letne najemnine
nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za najem
nepremičnine v območju urejanja prostora
ŠP4/1-1 Avtotehna«, na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
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– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 12. 2011.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Meliha Dizdarević.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 20. 10. 2011, s pričetkom ob 11. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost najemodajalke, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
letno najemnino, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana
lahko ustavita začeti postopek razpolaganja
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana: http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Ob-4800/11
Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije (Združenje
SAZAS), Špruha 19, 1236 Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Matjaž
Zupan, na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, objavlja vabilo
k pogajanjem reprezentativnemu združenju
subjektov, ki opravljajo kabelsko retransmisijo (RA in TV) programov (v nadaljevanju:
operater) in omogočajo končnim naročnikom uporabo (javno priobčitev) avtorskih del
iz repertoarja Združenja SAZAS, za sklenitev skupnega sporazuma o tarifi, pogojih
uporabe avtorskih del, okoliščinah uporabe, rokih, načinu plačila in drugih pogojih,
skladno s 157. členom Zakona o avtorski in
sorodnih pravicah.
Prosimo, da zainteresirani priglasite udeležbo k pogajanjem v roku 15 dni od objave
tega vabila na naslov, Združenje SAZAS,
Špruha 19, Trzin ali na e-naslov: sazas@sazas.org.
Ob priglasitvi izkažite tudi reprezentativnost skladno s 157. členom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.
Združenje skladateljev in avtorjev
za zaščito avtorske pravice Slovenije
(Združenje SAZAS)
Št. 007-6/2011/12
Ob-4769/11
Ministrstvo za pravosodje na podlagi
11. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in
sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10) in
10. člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Ura-

dni list RS, št. 88/10) objavlja imenovanja
sodnih izvdencev, sodnih cenilcev in sodnih
tolmačev z dne 12. 9. 2011.
1. Doc. dr. Denis Čaleta, imenovan za
sodnega izvedenca in sodnega cenilca,
oboje za strokovno področje Varovanje,
podpodročje Varovanje tajnih podatkov in
varovanje poslovnih skrivnosti,
2. Doc. dr. Zoran Rodi, dr. med., imenovan za sodnega izvedenca za strokovno področje Medicina, podpodročje Nevrologija,
3. Doc. dr. Miran Brvar, dr. med., imenovan za sodnega izvedenca za strokovno
področje Medicina, podpodročje Klinična
toksikologija,
4. Gregor Haring, dr. med., imenovan za
sodnega izvedenca za strokovno področje
Medicina, podpodročje Sodna medicina,
5. Doc. dr. Peter Pregelj, dr. med., imenovan za sodnega izvedenca za strokovno
področje Medicina, podpodročje Psihiatrija,
6. Dr. Marko Vavpotič, dr.dent.med., imenovan za sodnega izvedenca za strokovno
področje Medicina, podpodročje Zobozdravstvo – dentalna medicina,
7. Seyed Yousef Ardebili, dr. med., imenovan za sodnega izvedenca za strokovno
področje Medicina, podpodročje Nevrokirurgija,
8. Tomaž Bajec, dr. med., imenovan za
sodnega izvedenca za strokovno področje
Medicina, podpodročje Ortopedija,
9. Marko Špiler, dr. med., imenovan za
sodnega izvedenca za strokovno področje
Medicina, podpodročji Ortopedija in splošna
kirurgija,
10. Cvetka Testen, dr. med., imenovana
za sodno izvedenko za strokovno področje
Medicina, podpodročji Plastična rekonstrukcijska in estetska kirurgija ter opekline,
11. Mateja Dolenc – Voljč, dr. med., imenovana za sodno izvedenko za strokovno
področje Medicina, podpodročje Dermatovenerologija,
12. Doc. dr. Nada Kecelj Leskovec,
dr.med., imenovana za sodno izvedenko za
strokovno področje Medicina, podpodročje
Dermatovenerologija,
13. Andrej Cehtl, imenovan za sodnega
cenilca za strokovno področje Gradbeništvo,
podpodročje Nepremičnine,
14. Mag. Rajko Hovnik, imenovan za sodnega cenilca za strokovno področje Gradbeništvo, podpodročje Nepremičnine,
15. Blaž Slana, imenovan za sodnega
tolmača za nemški jezik,
16. Nataša Hafner, imenovana za sodno
tolmačko za angleški jezik.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 06/11
Ob-4779/11
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu
in 67. členom statuta Odvetniške zbornice
Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške
zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in
imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavlja obvestila:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Urban Seničar,
rojen 29. 3. 1976 v Celju, z dnem 15. 7.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
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zbornice Slovenije, s pisarno v Šmarjah pri
Jelšah, Ulica v Zadrže 1.
Obveščamo vas, da se Domen Gorenšek, rojen 1. 2. 1978 v Ljubljani, z dnem 1. 9.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Domžalah,
Ljubljanska cesta 80.
Obveščamo vas, da se Jure Srhoij, rojen 28. 8. 1955 v Ribnici, z dnem 1. 9. 2011
vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Pot
k sejmišču 35.
Obveščamo vas, da se Tomaž Šešerko,
rojen 17. 1. 1982 v Kranju, z dnem 15. 7.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani,
Tavčarjeva 2.
Obveščamo vas, da se Marko Lisec, rojen 24. 3. 1981 v Celju, z dnem 1. 8. 2011
vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Boštanju, Dolenji
Boštanj 66a.
Obveščamo vas, da se Žiga Podobnik, rojen 3. 3. 1981 v Šempetru pri Gorici,
z dnem 5. 7. 2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Čufarjeva ulica 4 (zaposlen
v Odvetniški družbi Kotlušek & Pavčič o.p.,
d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Uroš Divjak, rojen 30. 7. 1982 v Ljubljani, z dnem 5. 7.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Miklošičeva cesta 5 (zaposlen pri odvetniku
Stojanu Zdolšku).
Obveščamo vas, da se Matija Jamnik,
rojen 3. 12. 1976 v Ljubljani, z dnem 1. 8.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani,
Stegne 27.
Obveščamo vas, da se Viktorija Badovinac Švarc, rojena 11. 10. 1970 v kraju Esslingen, Nemčija, z dnem 12. 7. 2011 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, s pisarno v Kopru, Marušičeva
5.
Obveščamo vas, da se Aleksandra Mitić,
rojena 13. 6. 1979 v Ljubljani, z dnem 5. 7.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Trg
republike 3 (zaposlena v Odvetniški družbi
Kavčič, Rogl in Bračun, o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Darja Miklavčič, rojena 5. 1. 1982 v kraju Dolge Njive,
z dnem 12. 7. 2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Komenskega ulica 36 (zaposlena v Odvetniški družbi Odvetniki Šelih &
partnerji, o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Magda Vraničar,
rojena 18. 8. 1956 v Kranju, z dnem 15. 7.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Kranju, Bleiweisova cesta 30.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Uroš Podobnik,
odvetnik iz Ljubljane, Barjanska cesta 3 (zaposlen v Odvetniški pisarni Miro Senica in
odvetniki, d.o.o.), z dnem 30. 6. 2011 izbriše
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju
odvetniškega poklica.
Obveščamo vas, da se Alojzija Mavrič,
odvetnica iz Maribora, Partizanska cesta 3-5,
z dnem 20. 9. 2011 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se
je sama odrekla opravljanju odvetniškega
poklica zaradi upokojitve.
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Prevzemnica odvetniške pisarne Alojzije
Mavrič je Breda Gobec Vrtovec, odvetnica
iz Maribora, Glinškova 6.
Obveščamo vas, da se Frančiška Anželj,
odvetnica iz Maribora, Partizanska cesta 30,
z dnem 30. 9. 2011 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se
je sama odrekla opravljanju odvetniškega
poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnica odvetniške pisarne Frančiške Anželj je Ljubica Kočnik Jug, odvetnica
iz Maribora, Partizanska cesta 23.
Obveščamo vas, da se mag. Franc Kincl,
odvetnik iz Šmarja pri Jelšah, Slomškova
ulica 3, z dnem 30. 9. 2011 izbriše iz imenika
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnica poslov odvetniške pisarne
odvetnika mag. Franca Kincla je Maksimiljana Kincl Mlakar, odvetnica iz Šmarja pri
Jelšah, Slomškova ulica 3.
Obveščamo vas, da se Sergij Vladislav
Majhen, odvetnik iz Maribora, Ulica talcev
1, z dnem 31. 7. 2011 izbriše iz imenika
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica.
Prevzemnik poslov odvetniške pisarne
odvetnika Sergija Vladislava Majhna je Uroš
Tomažič, odvetnik iz Maribora, Cankarjeva
ulica 8.
Obveščamo vas, da se Metod Tavčar,
odvetnik iz Sežane, Ulica Mirka Pirca 1,
z dnem 31. 7. 2011 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker
se je sam odrekel opravljanju odvetniškega
poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnik poslov odvetniške pisarne
odvetnika Metoda Tavčarja je Dušan Železnik, odvetnik iz Sežane, Pod Sablanico 6.
Obveščamo vas, da se Gregor Godeša,
odvetnik iz Ljubljane, Gerbičeva 57, z dnem
31. 7. 2011 izbriše iz imenika odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je
sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica.
Prevzemnik poslov odvetniške pisarne odvetnika Gregorja Godeše je Tomaž
Urbančič, odvetnik iz Ljubljane, Gerbičeva
57.
Obveščamo vas, da se France Jamnik, odvetnik iz Kranja, Nazorjeva ulica 8,
z dnem 31. 8. 2011 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker
se je sam odrekel opravljanju odvetniškega
poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnik poslov odvetniške pisarne
odvetnika Franceta Jamnika je Matija Jamnik, odvetnik iz Ljubljane, Stegne 27.
Obveščamo vas, da se Katja Plauštajner,
LL.M., odvetnica iz Ljubljane, Miklošičeva 4
(zaposlena pri odvetniku dr. Konradu Plauštajnerju), z dnem 31. 7. 2011 izbriše iz
imenika odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica.
Obveščamo vas, da se Drago Čepon
odvetnik iz Ljubljane, Trubarjeva cesta 41
z dnem 20. 6. 2011 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, zaradi
smrti.
Prevzemnik odvetniške pisarne odvetnika Draga Čepona je Andrej Žabjek, odvetnik
iz Ljubljane, Tavčarjeva ulica 10.
III. Preselitve
Zadeva: Obvestilo o preselitvi sedeža
odvetniške pisarne
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Obveščamo vas, da Tajka Golob, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 15. 7. 2011
preseli sedež pisarne z naslova Tavčarjeva
ulica 3, Ljubljana, na novi naslov: Ilirska
ulica 16, 1000 Ljubljana, tel. 01/438-16-10
in 01/430-02-92, faks: 01/430-02-93.
Zadeva: Obvestilo o preselitvi sedeža
odvetniške pisarne
Obveščamo vas, da Andreja Gross Gutnik, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 15. 7.
2011 preseli sedež pisarne z naslova Tavčarjeva ulica 3, Ljubljana, na novi naslov: Ilirska
ulica 16, 1000 Ljubljana, tel. 01/438-16-10 in
01/430-02-92, faks: 01/430-02-93.
Zadeva: Obvestilo o preselitvi sedeža
odvetniške pisarne
Obveščamo vas, da je Klemen Vogrinec,
odvetnik iz Celja, z dnem 15. 7. 2011 preselil
sedež pisarne z naslova Ljubljanska cesta 5
a, Celje, na novi naslov: Trg svobode 26,
2310 Slovenska Bistrica, tel. 02/620-96-20,
faks: 02/620-96-19.
Zadeva: Obvestilo o preselitvi sedeža
odvetniške pisarne
Obveščamo vas, da Aleksandra Zlobec, odvetnica iz Celja, z dnem 10. 8. 2011
preseli sedež pisarne z naslova Cankarjeva 9, Celje, na novi naslov: Savinova
ulica 7, 3000 Celje, tel. 03/620-97-80, faks:
03/620-97-82.
Zadeva: Obvestilo o preselitvi sedeža
odvetniške pisarne
Obveščamo vas, da mag. Matija Repolusk, LL.M., odvetnik iz Ljubljane, z dnem 1. 9.
2011 preseli sedež pisarne z naslova Tivolska cesta 30, Ljubljana, na novi naslov: Mala
ulica 6, 1000 Ljubljana, tel. 01/433-12-78.
Zadeva: Obvestilo o preselitvi sedeža
odvetniške pisarne
Obveščamo vas, da Rihard Braniselj, odvetnik iz Postojne, z dnem 1. 9. 2011 preseli
sedež pisarne z naslova Kazarje 10, Postojna, na novi naslov: Kolodvorska ulica 5 A,
6230 Postojna, tel./faks: 05/994-77-13.
Zadeva: Obvestilo o preselitvi sedeža
odvetniške pisarne
Obveščamo vas, da je Tomaž Urbančič,
odvetnik iz Ljubljane, z dnem 1. 9. 2011
preselil sedež pisarne z naslova Gerbičeva 57, Ljubljana, na novi naslov: Ljub
ljanska cesta 106, 1230 Domžale, tel./faks:
05/99-22-335.
Zadeva: Obvestilo o preselitvi sedeža
odvetniške pisarne
Obveščamo vas, da je Marjana Verstovšek, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 1. 9.
2011 preselila sedež pisarne z naslova Kotnikova ulica 35, 1000 Ljubljana, na novi
naslov: Ljubljanska cesta 5a, 3000 Celje,
tel. 03/426-74-71, faks: 03/426-74-88.
Zadeva: Obvestilo o preselitvi sedeža
odvetniške pisarne
Obveščamo vas, da je Maja Šerc, odvetnica iz Velenja, z dnem 1. 9. 2011 preselila sedež pisarne z naslova Prešernova
cesta 8, Velenje, na novi naslov: Trg mladosti 6, 3320 Velenje, tel. 05/911-76-00, faks:
05/911-76-01.
Zadeva: Obvestilo o preselitvi sedeža
odvetniške pisarne
Obveščamo vas, da je Tanja Kodrič Jurko, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 1. 9. 2011
preselila sedež pisarne z naslova Erjavčeva 6, Ljubljana, na novi naslov: Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana, tel. 01/283-55-77,
01/425-03-08, faks: 01/425-03-01.
Zadeva: Obvestilo o preselitvi sedeža
odvetniške pisarne

Obveščamo vas, da je Željko Batinič, odvetnik iz Kranja, z dnem 1. 9. 2011 preselil
sedež pisarne z naslova Slovenski trg 3,
4000 Kranj, na novi naslov: Zoisova ulica 1,
4000 Kranj, tel./faks: 08/205-48-50.
Zadeva: Obvestilo o preselitvi sedeža
odvetniške pisarne
Obveščamo vas, da je Sofija Vukelj, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 1. 9. 2011 preselila sedež pisarne z naslova Trubarjeva
7, Ljubljana, na novi naslov: Dvořakova 5,
1000 Ljubljana, tel./faks: 01/433-70-70.
Zadeva: Obvestilo o preselitvi sedeža
odvetniške pisarne
Obveščamo vas, da je Tomaž Urbančič,
odvetnik iz Ljubljane, z dnem 1. 9. 2011
preselil sedež pisarne z naslova Gerbičeva 57, Ljubljana, na novi naslov: Ljub
ljanska cesta 106, 1230 Domžale, tel./faks:
05/99-22-335.
IV. Spremembe
Obveščamo vas, da se na podlagi obvestila o preštevilčenju stavbe Republike
Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor,
Geodetske uprave Republike Slovenije, Območne geodetske uprave Maribor, številka:
2122-707/2011-2 z dne 2. 8. 2011, ukine
obstoječa hišna številka iz Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor, kjer imajo odvetniki Ivan
Gorjup, Vesna Gorjup Zupančič, Robert Berkovič, Nataša Štelcer, Franci Košar odvetniško pisarno v: Ulica škofa Maksimilijana
Držečnika 11, 2000 Maribor.
Obveščamo vas, da se je spremenil priimek odvetnice Ane Lešnik iz Maribora, Titova cesta 2A (zaposlena pri odvetnici Mojci
Veljkovič), v nov priimek: Lešnik Sitar.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetništvo Kovačič d.n.o., o.p.,
Štihova 13, 1000 Ljubljana, spremenjena in
sicer se spremenjena firma glasi: Odvetništvo Kovačič d.o.o., o.p., Štihova 13, 1000
Ljubljana.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniška družba Jernejčič, o.p.,
d.o.o., Dunajska 78, 1000 Ljubljana, spremenjena in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Jernejčič – Peternelj
in partnerji, o.p. d.o.o., Dunajska 78, 1000
Ljubljana.
Odvetnik Andrej Jernejčič in odvetnik
Benjamin Peternelj (kot zaposleni odvetnik
v Odvetniški družbi Jernejčič, o.p., d.o.o.)
odvetniški poklic opravljata le še v okviru
poslovanja Odvetniške družbe Jernejčič –
Peternelj in partnerji, o.p. d.o.o., Dunajska
78, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska
iz matičnega registra o sklenjeni zakonski
zvezi Upravne enote Murska Sobota z dne
20. 8. 2011 spremeni priimek odvetnice Mojce Bertalanič iz Murske Sobote, Slovenska
ulica 42, v: Mojca Bertalanič Foršek.
Obveščamo vas, da se na podlagi
odločbe Upravne enote Kranj, številka:
211-83/2011-6 z dne 12. 7. 2011, U.p.: MNZUE0146-P2 spremeni priimek odvetnice Polone Ambrožič Hrastnik z Jesenic, Cesta
železarjev 8 b (zaposlena pri odvetnici Mojci
Košir), v nov priimek: Hrastnik.
Obveščamo vas, da se na podlagi obvestila o preštevilčenju stavbe Republike
Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor,
Geodetske uprave Republike Slovenije, Območne geodetske uprave Ljubljana, številka:
2122-450/2011-5 z dne 3. 5. 2011, ukine obstoječa hišna številka iz Tivolska cesta 30,
Ljubljana, kjer ima odvetnik Klemen Rado-
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savljević odvetniško pisarno v: Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana.
V. Odvetniki – spremembe:
Obveščamo vas, da je odvetnici Tanji
Glušič, roj. 20. 5. 1978 v Ljubljani z dnem
31. 8. 2011 prenehalo delovno razmerje
v Odvetniški družbi Čeferin o.p., d.o.o., Grosuplje in se je z dnem 1. 9. 2011 zaposlila
v Odvetniški družbi Kavčič, Rogl in Bračun,
o.p., d.o.o., Ljubljana.
Obveščamo vas, da Tomaž Ramor, odvetnik iz Celja, Vodnikova 7, z dnem 31. 8.
2011 preneha opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik in z dnem 1. 9. 2011 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe
Marzidovšek in Ramor o.p., d.o.o., Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje.
Obveščamo vas, da Damjan Škofič,
odvetnik iz Ljubljane, Dunajska cesta 9,
z dnem 31. 8. 2011 preneha opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik in z dnem
1. 9. 2011 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p.,
d.o.o., Jakšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da z dnem 5. 7. 2011
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Ksaverja Logarja iz Ljubljane, Trubarjeva
24, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Ksaver Logar, d.o.o., Trubarjeva cesta 24, 1000
Ljubljana.
Odvetnik Ksaver Logar z dnem 6. 7.
2011 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške pisarne Ksaver Logar, d.o.o., Trubarjeva
cesta 24, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da odvetniku Mitji Inkretu, Šestova ulica 2, Ljubljana z dnem 21. 8.
2011 preneha delovno razmerje v Odvetniški družbi Avbreht, Zajc in partnerji, o.p.,
d.o.o., Ljubljana.
Odvetnik Mitja Inkret z dnem 22. 8. 2011
nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške pisarne Mitja Inkret d.o.o., Tivolska cesta 48,
1000 Ljubljana (tel. 05/994-74-32, faks:
05/994-74-62).
Obveščamo vas, da je odvetnica Erika
Šlibar Mulej, Tavčarjeva 16, Kranj z dnem
29. 5. 2011 prenehala opravljati odvetništvo
kot samostojna odvetnica in z dnem 30. 5.
2011 nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Šlibar Mulej, d.o.o., Kranj.
Odvetniška pisarna Šlibar Mulej, d.o.o.,
Kranj je z dnem 13. 6. 2011 preselila sedež pisarne na novi naslov: Tavčarjeva
ulica 21, 4000 Kranj, tel. 0590-51-717, faks:
0590-51-718.
Obveščamo vas, da odvetniku Mihelj
Gregorju, Ulica Gradnikove brigade 53,
Nova Gorica, roj. 14. 1. 1977 v Šempetru
pri Gorici, vpisanemu v imenik odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije z dnem 2. 2.
2010, z dnem 31. 8. 2011 preneha delovno
razmerje pri odvetnici Branki Mevlja Turk iz
Nove Gorice, Ulica Gradnikove brigade 53.
Odvetnik Gregor Mihelj z dnem 1. 9.
2011 prične s samostojnim odvetništvom na

naslovu: Prvomajska ulica 28 A, 5000 Nova
Gorica, GSM: 031/332-128.
Obveščamo vas, da je odvetnici Jadranki Pezdirc, roj. 20. 1. 1979 v Novem mestu
z dnem 31. 8. 2011 prenehalo delovno razmerje v Odvetniški družbi Pirnat – Kovačič, o.p. d.o.o., Ljubljana in se je z dnem
1. 9. 2011 zaposlila v Odvetniški družbi Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p., d.o.o., Jakšičeva
ulica 1, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je odvetnici Anji
Ivanković, roj. 5. 9. 1978 v Ljubljani z dnem
31. 8. 2011 prenehalo delovno razmerje
v Odvetniški družbi Pirnat – Kovačič, o.p.
d.o.o., Ljubljana in se je z dnem 1. 9. 2011
zaposlila v Odvetniški družbi Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p., d.o.o., Jakšičeva ulica 1,
1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je odvetniku Jerneju Goričarju, roj. 11. 7. 1980 v Trbovljah
z dnem 31. 8. 2011 prenehalo delovno razmerje v Odvetniški družbi Pirnat – Kovačič,
o.p. d.o.o., Ljubljana in se je z dnem 1. 9.
2011 zaposlil v Odvetniški družbi Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p., d.o.o., Jakšičeva ulica 1,
1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je odvetniku Darku
Zidanskemu, roj. 24. 12. 1968 v Slovenj
Gradcu z dnem 31. 8. 2011 prenehalo delovno razmerje v Odvetniški družbi Ošabnik,
Klofutar in partnerji, o.p. d.o.o., Stritarjeva
7, Kranj in se je z dnem 1. 9. 2011 zaposlil v Odvetniški pisarni Kanduti – Kocijan
d.o.o., Ogrinčeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da se je odvetnik Damir Ivančić, roj. 3. 12. 1980 v Celju z dnem
1. 9. 2011 zaposlil v Odvetniški družbi Maček d.o.o., o.p., Prešernova ulica 27, 3000
Celje.
Obveščamo vas, da z dnem 30. 9. 2011
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Andreja Carotte iz Ljubljane, Kolodvorska
ulica 11, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba
Stražar, Sibinčič in Carotta o.p., d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana.
Odvetnik Andrej Carotta z dnem 1. 10.
2011 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Stražar, Sibinčič in Carotta o.p.,
d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da z dnem 30. 9. 2011
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Mitje Stražarja iz Ljubljane, Kolodvorska
ulica 11, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba
Stražar, Sibinčič in Carotta o.p., d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana.
Odvetnik Mitja Stražar z dnem 1. 10. 2011
nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Stražar, Sibinčič in Carotta o.p., d.o.o.,
Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da z dnem 30. 9. 2011
preneha samostojno odvetništvo odvetnice
Katarine Sibinčič iz Ljubljane, Kolodvorska
ulica 11, glede na to, da je pričela poslovati
odvetniška družba: Odvetniška družba Stra-
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žar, Sibinčič in Carotta o.p., d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana.
Odvetnica Katarina Sibinčič z dnem
1. 10. 2011 nadaljuje delo kot odvetnica
Odvetniške družbe Stražar, Sibinčič in Carotta o.p., d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000
Ljubljana.
VI. Družbe
Obveščamo vas, da je z dnem 1. 9. 2011
pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p.,
d.o.o., Jakšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana
(tel. 01/300-09-60, faks: 01/434-04-20).
Odvetnik Marko Pirnat in odvetnik Miran
Kovačič z dnem 1. 9. 2011 odvetniški poklic
opravljata le še v okviru poslovanja Odvetniške družbe Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p.,
d.o.o., Jakšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je z dnem 1. 9. 2011
pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Marzidovšek in Ramor o.p.,
d.o.o., Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje.
Odvetnik Andrej Marzidovšek, Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje, z dnem 31. 8. 2011
preneha opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik in z dnem 1. 9. 2011 nadaljuje
delo kot odvetnik Odvetniške družbe Marzidovšek in Ramor o.p., d.o.o., Cankarjeva
ulica 6, 3000 Celje.
Obveščamo vas, da je z dnem 4. 8. 2011
pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Maček d.o.o., o.p., Prešernova ulica 27, 3000 Celje.
Odvetnica Nuška Smeh Maček odvetniški poklic opravlja v okviru poslovanja Odvetniške družbe Maček d.o.o., o.p., Prešernova ulica 27, 3000 Celje.
VII. Popravek
Obveščamo vas, da se odvetnica Alojzija
Mavrič iz Maribora, Partizanska cesta 3-5,
izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije z dnem 30. 9. 2011 zaradi upokojitve (in ne z dnem 20. 9. 2011, kot
smo navedli v obvestilu z dne 5. 9. 2011).
Prevzemnica odvetniške pisarne Alojzije
Mavrič je Breda Gobec Vrtovec, odvetnica
iz Maribora, Glinškova 6.
Prosimo, da obvestilo z dne 5. 9. 2011 –
št. 1400/2011 smatrate za brezpredmetno.
VIII. Tuji odvetniki
Obveščamo vas, da Mitja Ozbič, vpisan v imenik tujih odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije po 34.b in 34.c členu
Zakona o odvetništvu, pod poklicnim nazivom Avvocato, preseli sedež pisarne z naslova Partizanska ulica 37a, Sežana, na
novi naslov: Ulica 1. maja 5, 6210 Sežana,
tel. 05/993-72-97, faks: 05/993-72-97.
IX. Obvestilo
Obveščamo vas, da Damijanu Pavlinu,
rojenemu 5. 10. 1961 v Kranju, z dnem
22. 7. 2011 preneha mirovanje pravice opravljati odvetniški poklic.
Odvetniški poklic opravlja na naslovu:
Stritarjeva ulica 7, 4000 Kranj.
Odvetniška zbornica Slovenije
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-11-0186
Ob-4763/11
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper, v skladu s sedmim
odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju
nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06
in 65/07 – Odločba US) poziva osebe, ki
menijo, da so pravni nasledniki po verjetno
umrlimi:
1. Cucek Anton, Gornja Košana 34, 6256
Košana, lastnik parcele 5604/1, k.o. 2494
Košana
2. Belčič Marija, Gornja Košana 47, 6256
Košana, lastnik parcele 5594/1, k.o. 2494
Košana
3. Belčič Stanko, Gornja Košana 47,
6256 Košana, lastnik parcele 5594/1, k.o.
2494 Košana
da se javijo v 30 dneh od dneva objave
oklica in vstopijo v postopek določitve mej
ceste v naselju Dolnja Košana, ki ga vodi
samostojni podjetnik Geotim, geodetske
storitve Igor Bertok s.p., Plavje 33a, 6281
Škofije.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
dne 13. 9. 2011
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Objave gospodarskih družb
Ob-4727/11
Likvidacijski upravitelj TERMON-ING
d.o.o. – v likvidaciji, Vurnikova ulica 2, 1000
Ljubljana, davčna številka SI40102432, matična številka 1662341, na podlagi pooblastil
iz 412. člena ZGD -1, objavlja obvestilo in
poziv upnikom:
1. Edini družbenik PROHOLDING d.o.o.,
Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, je na izredni seji skupščine dne 15. 7. 2011 sprejel
sklep o prenehanju družbe TERMON-ING
d.o.o. – v likvidaciji, Vurnikova ulica 2, 1000
Ljubljana.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bila
imenovana družba LAMARK, d.o.o., Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2011/29955 z dne 12. 8.
2011, v sodni register tega sodišča vpisalo
začetek likvidacijskega postopka nad TERMON-ING d.o.o. – v likvidaciji, Vurnikova
ulica 2, 1000 Ljubljana, davčna številka
SI40102432, matična številka 1662341.
4. Upniki družbe v likvidaciji se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega
poziva prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi
dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo
s priporočeno pošto na naslov LAMARK,
d.o.o., Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana,
s pripisom: prijava terjatve.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe v likvidaciji poziva, da nemudoma
poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Likvidacijski upravitelj
LAMARK, d.o.o.
direktor
Marko Drobež, univ. dipl. prav.
Ob-4764/11
Na podlagi določil 586. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), družba BETI holding d.d., Tovarniška cesta 2, 8330 Metlika,
objavlja sporočilo:
Družba BETI holding d.d., Tovarniška
cesta 2, 8330 Metlika, v skladu s 586. členom Zakona o gospodarskih družbah sporoča, da je dne 16. 9. 2011 registrskemu
sodišču v Novem mestu predložila pogodbi o pripojitvi, sklenjeno med BETI holding
d.d. kot prevzemno družbo in BETI PLETIVA
d.o.o. ter BETI PREJA d.o.o., obe na naslovu
Tovarniška cesta 2, 8330 Metlika kot prevzeti
družbi. Vsebina listin je objavljena na spletnih
straneh AJPES-a. Pogodbi o pripojitvi z dne
6. 9. 2011 je pregledal tudi upravni odbor
prevzemne družbe in sprejel poročilo upravnega odbora družbe BETI d.d. o pregledu
pripojitve družbe BETI PREJA d.o.o. in BETI
PLETIVA d.o.o. k družbi BETI holding d.d.
Delničarje družbe BETI holding d.d. obveščamo, da je od 19. 9. 2011 do 20. 10. 2011 na
sedežu družbe od 10. do 12. ure vsak delovni
dan možen vpogled listin na podlagi drugega
in tretjega odstavka 586. člena Zakona o gospodarskih družbah:
– pogodbi o pripojitvi,
– letna poročila družb udeleženih pri pripojitvi za zadnja tri poslovna leta,
– skupno poročilo poslovodstev družb
o pripojitvi,

– poročilo upravnega odbora družbe BETI d.d. o pregledu pripojitve družb
BETI PREJA d.o.o. in BETI PLETIVA d.o.o.
k družbi BETI holding d.d.
Vpogled v današnjo objavo bo dostopen
javnosti od trenutka objave na spletni strani,
www.beti.si.
Navedeno obvestilo bo objavljeno tudi
v Uradnem listu RS.
BETI holding d.d.
glavna izvršna direktorica
Darja Stvarnik
Ob-4766/11
Skladno z določilom drugega odstavka 75. člena v zvezi z drugim odstavkom
670. člena ZGD-1, podjetnik EDMER METAL – MERSUDIN RAMIĆ s.p., Ul. heroja
Jevtiča 2, Maribor, matična št. 3330559000,
obvešča upnike, da bo prenesel dejavnost
na novoustanovljeno družbo, po postopku in
na način, kot je opredeljen v 668.–672. člena ZGD-1 ter da bo z dnem vpisa prenosa
podjetja na novo kapitalsko družbo v sodni
register, prenehal opravljati dejavnost kot
samostojni podjetnik.
EDMER METAL – MERSUDIN RAMIĆ
s.p.
Ob-4809/11
Gospodarska družba Inženiring za vode,
d.o.o., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, matična št. 1606263000, v skladu z določili
Zakona o gospodarskih družbah objavlja, da
sta bila dne 26. 9. 2011, zaradi nameravane
delitve po členu 623/4 ZGD-1, na podlagi
katere se bo delitev opravila tako, se bodo
deli premoženja družbe hkrati prenesli na
dve novi družbi in na prevzemno družbo, pristojnemu sodnemu registru predložena delitveni načrt in notarski zapis pogodbe o prevzemu dela premoženja prenosne družbe
na prevzemno družbo, sklenjene dne 26. 9.
2011 pod opr. št. SV 682/2011 med družbo
Inženiring za vode, d.o.o., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, matična št. 1606263000, kot
prenosno družbo in družbo Vodar, vodarsko
projektiranje d.o.o., s sedežem v Ljubljani,
matična št. 3867439000, kot prevzemno
družbo, opr. št. SV 682/2011 z dne 26. 9.
2011.
Na sedežu družbe Inženiring za vode,
d.o.o., Pot za Brdom 102, Ljubljana, so
do dneva, ko bo skupščina družbe podala soglasje k nameravani delitvi, družbenikom in upnikom na vpogled notarski zapis pogodbe o prevzemu dela premoženja
prenosne družbe na prevzemno družbo,
delitveni načrt in vse ostale listine, ki jih
zahteva ZGD-1.
Inženiring za vode, d.o.o., Ljubljana

Sklici skupščin
Ob-4798/11
Na podlagi 6.3. točke Statuta družbe
Iskra Mehanizmi Holding, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d., Lipnica,
Lipnica 8, 4245 Kropa sklicujem

19. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Mehanizmi
Holding, d.d., Lipnica,
ki bo dne 10. 11. 2011 ob 13. uri, na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se imenuje
Jure Prebil.
Za preštevalca glasov se imenuje Marka
Smoleta in Marjana Pogačnika.
Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Imenovanje posebnega sodnega revizorja za poslovne goljufije.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina imenuje posebnega sodnega revizorja za poslovne goljufije Hren
Mirjana, Naselje Ivana Krivca 14, 4280
Kranjska Gora.
2.2. Posebni revizor za poslovne goljufije
naj preveri zakonitosti posla sprejetja Statuta družbe na skupščini družbe dne 11. 7.
2011 in zakonitost posla sprejetja Delitve
družbe po delitvenem načrtu z dne 18. 5.
2011, ki je bil sprejet na skupščini družbe
dne 30. 8. 2011 ter odgovori na vprašanja
delničarjev Jureta Prebila in TP Consulting
d.o.o., kot so navedena v zahtevi za sklic
skupščine.
3. Sprejem statuta delniške družbe:
Črtajo se vse določbe statuta in sprejme
nov statut v predlagani vsebini. Sprejme se
prečiščeno besedilo statuta.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. O točkah dnevnega reda se glasuje javno.
Gradivo
Gradivo za skupščino skupaj s predlogi
sklepov in obrazložitvijo delničarja Jureta
Prebila in TP Consulting d.o.o., je na vpogled v prostorih uprave Iskra Mehanizmi
Holding, d.d. Lipnica, Lipnica 8, vsak delavnik od 9. do 11. ure, v času od objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi
Razumno utemeljeni nasprotni predlogi
delničarjev, posredovani upravi družbe v pisni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi tega
sklica, bodo objavljeni na enak način kot ta
objava, razen v primerih iz tretjega in četrtega odstavka 300. člena ZGD-1.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljub
ljana konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine, osebno ali njihovi pooblaščenci.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da delničarji oziroma njihovi zastopniki na sedežu
družbe najkasneje 3 dni pred sejo pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma pošljejo pisna
pooblastila.
Prostor bo odprt 30 minut pred začetkom
zasedanja. Udeležence prosimo, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine,
in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter
sestave seznama prisotnih udeležencev.
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Skupščina bo veljavno odločala, če bodo
na seji prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala (prvi sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 10. 11. 2011 ob 14. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Iskra Mehanizmi Holding, d.d.,
Lipnica
predsednik uprave –
glavni direktor dr. Marjan Pogačnik
Ob-4804/11
Na podlagi 25. člena Statuta KZ-FIN
d.d. finančna družba v likvidaciji in sklepa 22. seje nadzornega sveta KZ-FIN d.d.
v likvidaciji, Ljubljana z dne 23. 9. 2011,
likvidacijski upravitelj KZ-FIN d.d. v likvidaciji, sklicuje
12. zasedanje skupščine
KZ-FIN d.d., finančne družbe –
v likvidaciji, Ulica Jožeta Jame 12,
Ljubljana,
ki bo dne 3. 11. 2011 ob 10. uri, v prostorih KZ-FIN d.d. v likvidaciji, Ulica Jožeta
Jame 12, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine ter seznanitev skupščine
s pristojnim notarjem.
Predlog sklepa:
a) Za predsednika skupščine se imenuje
Matej Golob.
b) Skupščina se seznani, da je na seji
skupščine prisotna notarka Nada Kumar iz
Ljubljane.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
KZ-FIN d.d. v likvidaciji, Ljubljana za leto
2010 in seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
KZ-FIN d.d. v likvidaciji, Ljubljana za leto
2010.
Predlog sklepa: skupščina KZ-FIN d.d.
v likvidaciji, Ljubljana je seznanjena z poročilom o poslovanju za leto 2010 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja.
3. Uporaba bilančnega dobička, podelitev razrešnice likvidacijskemu upravitelju
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010
in seznanitev skupščine s prejemki likvidacijskega upravitelja in nadzornega sveta, ki
so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli
v poslovnem letu 2010.
Predlog sklepa:
a) Bilančna izguba ugotovljena za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 v višini
371.745,43 EUR ostane nerazporejena.
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b) Skupščina podeli razrešnico likvidacijskemu upravitelju in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2010.
c) Skupščina se seznani z informacijo
likvidacijskega upravitelja o prejemkih likvidacijskega upravitelja in nadzornega sveta,
ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli
v poslovnem letu 2010.
3. Podpis pogodbe.
Predlog sklepa: skupščina se v zvezi
z določbo 330. člena Zakona o gospodarskih družbah strinja s podpisom prodajne
pogodbe v predloženem besedilu.
4. Stroški likvidacije.
Predlog sklepa:
Skupščina soglaša in daje soglasje k strošku v višini kot ga smiselno enako določa
Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne
likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je
upravitelj upravičen v teh postopkih in sicer
določb, ki se uporabljajo za zavarovalnice.
Skupščina pooblašča in naroča nadzornemu
svetu družbe izvedbo tega sklepa.
5. Nadomestilo članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina soglaša ob zaključku postopka likvidacije z izplačilom nadomestila v višini 6.451,61 EUR bruto na posameznega
člana nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred sejo skupščine (presečni dan). Pravico udeležbe in glasovanja
na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
najpozneje konec četrtega dne pred sejo
skupščine. Prijava se pošlje po telefaksu na
številko 059/077-087 ali s pošto na naslov:
KZ-FIN d.d.-v likvidaciji, Ulica Jožeta Jame
12, 1000 Ljubljana. Prijave na skupščino
ni mogoče podati z uporabo elektronskih
sredstev.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje njegovo glasovalno pravico.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi ob prijavi udeležbe na
skupščino, kjer ostane shranjeno. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po
telefaksu na številko 059/077-087. Delničarji
lahko pooblastilo na enak način, kot so ga
podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. 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.

Na dan sklica skupščine ima družba
114.352 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na
skupščini.
Gradivo za skupščino vključno s predlogi
sklepov s popolnimi besedili listin in predlogov oziroma obrazložitvami, je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe
v Ljubljani, Ulica Jožeta Jame 12, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva
zasedanja skupščine od 10. do 12. ure.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni 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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Likvidacijski upravitelj
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega
reda, glede katerih bodo delničarji zahteve
poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po
telefaksu na številko 059/077-087. Delničarji
lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni
obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Likvidacijski upravitelj bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavil
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 likvidacijskega upravitelja ali
nadzornega sveta in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju
skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno
utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov
in volilne predloge družbi sporočijo tudi po
telefaksu na številko 059/077-087.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1. Družba ne omogoča uresničevanja glasovalne pravice z elektronskimi sredstvi v skladu s četrtim odstavkom 297. člena tega ZGD-1 in prav tako
ne omogoča postopka uresničevanja glasovalne pravice po pošti v skladu z devetim
odstavkom 308. člena ZGD-1.
Predlagatelja predlogov sklepov k vsem
točkam sta likvidacijski upravitelj in nadzorni svet.
Likvidacijski upravitelj
Matej Golob
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Zavarovanja terjatev
SV 713/11
Ob-4781/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 713/11, DK 16/11 je bila
nepremičnina, enosobno stanovanje št. 4,
v 4. nadstropju v večstanovanjski stavbi
z ident. št. 1959-4513, na naslovu Ljub
ljanska cesta 85, 1230 Domžale, s pripadajočo kletjo, z ident. št. posameznega dela
stavbe po podatkih GURS 1959-5413-40
in z neto tlorisno površino dela stavbe
35,81 m2 in uporabno površino 30,00 m2,
pri čemer večstanovanjska stavba stoji na
parceli št. 3888/1 in 3888/3, obe k.o. 1959
Domžale, ter last zastaviteljice Berić Jovanke do 1/1, zastavljeno v korist SKB banke
d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, matična številka 5026237000 za zavarovanje terjatve
v višini 57.000,00 EUR s pp.
SV 527/2011
Ob-4784/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Alenke Ratnik
iz Murske Sobote, Kocljeva 14 A, opr. št.
SV 527/2011 z dne 22. 9. 2011, je bila nepremičnina stanovanje, številka 14, v izmeri
41,90 m2 (po pogodbi o priznanju lastninske
pravice na posameznih večstanovanjskih
stavb v Murski Soboti, z dne 16. 4. 2007,
v izmeri 41,86 m2, ki se nahaja v tretjem
nadstropju (po pogodbi o priznanju lastninske pravice na posameznih večstanovanjskih
stavb v Murski Soboti, z dne 16. 4. 2007, v 5.
in 1. etaži (prej 3. nadstropje in klet) večstanovanjske stavbe z identifikacijsko številko
stavbe 105-5818, stoječe na parcelni številki
1094/2, katastrska občina Murska Sobota,
na naslovu Murska Sobota, Ulica Staneta
Rozmana 7, navedena nepremičnina pa ni
vpisana v zemljiško knjigo kot etažna lastnina, do celote last zastaviteljice Alenke Cör,
EMŠO 2512982505303, stanujoče Poznanovci 35, na podlagi pogodbe o priznanju
lastninske pravice na posameznih delih večstanovanjskih stavb v Murski Soboti z dne
16. 4. 2007, pogodbe o prodaji številka 19/11,
z dne 21. 7. 2011, ter aneksa številka 1, k pogodbi o prodaji številka 19/11, z dne 21. 7.
2011, z dne 5. 9. 2011, zastavljena v zavarovanje izvršljive denarne terjatve upnice Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče
15, matična številka 2211254000, v znesku
34.000,00 EUR skupaj z vsemi pripadki.
SV 949/2011
Ob-4802/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 949/2011
z dne 23. 9. 2011, je dvosobno stanovanje

s kabinetom, št. 3, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega objekta Frankovo naselje 66,
Škofja Loka, ki ima po katastrskih podatkih
številko stavbe 310 in stoji na parc. št. 101/2,
k.o. 2029 Stari Dvor, pri čemer stanovanje
meri skupno 68,20 m2, ter obsega kuhinjo,
v izmeri 13,30 m2, sobo, v izmeri 13,90 m2,
sobo, v izmeri 10,50 m2, kabinet, v izmeri
11,90 m2, kopalnico, v izmeri 4,40 m2, predsobo, v izmeri 9,10 m2, balkon, v izmeri
1,80 m2 in klet, v izmeri 3,30 m2, stanovanju
pa pripada tudi 5,96% solastniški delež na
skupnih delih in napravah stavbe ter funkcionalnem zemljišču, na katerem stavba
stoji, last zastaviteljev Darija Levačića, roj.
16. 3. 1985, s stalnim prebivališčem Podlubnik 83 a, Škofja Loka, in Jelene Svjetlica,
roj. 22. 4. 1988, s stalnim prebivališčem
Frankovo naselje 65, Škofja Loka, vsakega
do ½ na podlagi kupoprodajne pogodbe za
nepremičnino, št. 1/2011, z dne 12. 9. 2011,
zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d.,
Ljubljana, Ljubljana, Ajdovščina 4, matična
številka 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000,00 € s pp.
SV 968/2011
Ob-4803/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 968/2011 z dne 26. 9.
2011, je bilo stanovanje št. 1, v 2. etaži,
v neto tlorisni površini 47.25 m2, ki se nahaja
v večstanovanjski stavbi, na naslovu Hladnikova ulica 16, Križe, z ident. oznako stavbe
399, stoječi na parc. št. 570/3, k.o. 2147
– Križe (ID 2726596), last Barbare Meglič,
Lom pod Storžičem 21, Tržič, na podlagi
pogodbe o prodaji stanovanja št. 5/93, z dne
20. 9. 1993, sklenjene med družbo Trifix
d.o.o. tovarna pritrjevalne tehnike, Cesta na
Loko 2, Tržič, kot prodajalcem, ter Darjo in
Marjanom Kodorovič, oba Hladnikova 16,
Križe, kot kupcema, ter prodajne pogodbe
opr. št. SV 503/2011 z dne 20. 9. 2011, sklenjene med Darjo in Marjanom Kodorovič,
oba Begunjska cesta 77, Bistrica pri Tržiču,
Tržič, kot prodajalcema ter Barbaro Meglič,
Lom pod Storžičem 21, Tržič, kot kupovalko,
zastavljeno v korist zastavne upnice Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1,
Kranj, matična številka 5103061000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku glavnice 34.300,00 EUR, z obrestno mero, sestavljeno iz seštevka 6-mesečnega Euriborja
in obrestnega pribitka v višini 1.90% letno,
z zapadlostjo zadnje mesečne obveznosti dne 30. 9. 2024, ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz pogodbe o kreditu občanu
z referenčno obrestno mero številka 641–
76414398208641.
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Objave sodišč

Izvršbe
In 194/2009
Os-4583/11
Na podlagi sklepa o nadaljevanju izvršbe Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št.
In 194/2009, z dne 4. 9. 2009, je bil dne
19. 8. 2011, opravljen v korist upnika Hippa
d.o.o., Podreča 74, Mavčiče, ki ga zastopa
odvetnica Mateja Likozar Rogelj iz Kranja,
proti dolžnici Domi Babič, Bistrica 39, Tržič,
zaradi izterjave 7.333,06 EUR s pripadki,
rubež nepremičnine, to je dvosobno stanovanje, v izmeri 68,33 m2, ki se nahaja
v zgradbi, na naslovu Bistrica 39, stoječi na
parc. št. 105/3, vl. št. 1112, k.o. Bistrica, v lasti dolžnice Dome Babič do celote.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 9. 2011
In 1056/2009
Os-4497/11
V izvršilni zadevi upnice Raiffeisenbank
Eibiswald – St. Oswald eGen, Hauptstrasse
85, ki ga zastopa odvetniška družba Leljak,
o.p., d.o.o., Partizanska 20, Maribor, zoper
dolžnika Ramo Balaj, Ob gozdu 10, Maribor,
Petra Balaj, Ob gozdu 10, Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve 19.490,03 EUR s pripadki, se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št.
In 1056/2009 z dne 31. 1. 2011 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo:
– stanovanje, s kabinetom št. 10, v izmeri 35,93 m2 v II. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Ob gozdu 10, Maribor,
parc. št. 1723/1, k.o. Pobrežje, v skupni
izmeri 35,93 m2, last dolžnice Balaj Petre
do celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 8. 2011

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
N 6/2009
Os-4795/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 11/b2-5/78,
z dne 20. 12. 1978, sklenjene med SGP
Projekt Kranj, Nazorjeva 1, Kranj, kot prodajalcem, in družbo Iskra - Elektromehanika
Kranj, kot kupcem, za stanovanje št. 38, v 8.
etaži, s kletjo v 1. etaži, Ulica Tončka Dežmana 8, Kranj, v izmeri 46,24 m2, ID ZNAK
2122-276-38.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist družbe Iskra vzdrževanje d.d. matična št. 5045070, Savska loka 4, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica, z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe, oziroma
druge pogoje, za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 2. 6. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih

oziroma organ pristojen za socialne zadeve
ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 8. 2011

P 46/2011
Os-3036/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožeče stranke Majerle Marije, Krč
52, Semič, ki jo zastopa pooblaščenec Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, proti toženi
stranki neznanim dedičem neznanega bivališča po umrli Pašič Jeri, nazadnje bivajoči
Vavpča vas 83, Semič, zaradi ugotovitve
lastninske pravice pcto 250,00 €, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
dne 15. 4. 2011, postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega bivališča po neznano kje in kdaj umrli Pašič Jeri,
nazadnje stanujoči Vavpča vas 83, Semič in
nato na neznanem naslovu.
Začasni zastopnik je Dušan Bricelj, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega bivališča po neznano kje in kdaj umrli
Pašič Jeri, nazadnje stanujoči Vavpča vas
83, Semič in nato na neznanem naslovu, do
takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne
bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ
pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da
jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 15. 4. 2011

P 99/2011
Os-4628/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožečih strank: 1. Vrlinič Stevo, Paunoviči 2a, Adlešiči, 2. Vrlinič Nikolaj, Paunoviči 2a, Adlešiči in 3. Kozan Nada, Tribuče
2c, Črnomelj, ki jih zastopajo Slavko Sitar,
Tatjana Sitar in Aleksander Sitar, odvetniki v Novem mestu, zoper tožene stranke:
neznani dediči neznanega bivališča po Vidnjevič zadrugi, Paunoviči 4, Adlešiči, zaradi
ugotovitve lastninske pravice pcto 900,00 €,
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 27. julija
2011 postavilo začasnega zastopnika neznanim in neznano kje bivajočim dedičem
nekdanjih članov Vidnjevič Zadruge, Paunoviči 4, Adlešiči.
Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznani in neznano kje
bivajoči dediči nekdanjih članov Vidnjevič
Zadruge, Paunoviči 4, Adlešiči, do takrat,
dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo
nastopili pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 27. 7. 2011

P 118/2011
Os-4627/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožeče stranke Jožef Adlešič, Vrhovci 10a, Adlešiči, ki ga zastopa Luka Jukič,
odvetnik v Črnomlju, zoper tožene stranke:
1. Neznani in neznano kje živeči dediči po
Stipanovič zadrugi, Marindol 10, Adlešiči,
2. Neznani in neznano kje živeči dediči po
Stipanovič zadrugi, Marindol 30, Adlešiči in
3. Neznani in neznano kje živeči dediči po
Selaković zadrugi, Marindol 37, Adlešiči, zaradi priznanja lastninske pravice na podlagi
priposestvovanja, pcto 1.000,000 €, dne 18.
avgusta 2011, postavilo začasnega zastopnika neznanim in neznano kje živečim dedičem po Stipanovič zadrugi, Marindol 10,
Adlešiči, 2. Neznanim in neznano kje živečim dedičem po Stipanovič zadrugi, Marindol 30, Adlešiči in 3. Neznanim in neznano
kje živečim dedičem po Selaković zadrugi,
Marindol 37, Adlešiči.
Začasni zastopnik je Dušan Bricelj, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke 1. Neznani in neznano
kje živeči dediči po Stipanovič zadrugi, Maridol 10, Adlešiči, 2. Neznani in neznano kje
živeči dediči po Stipanovič zadrugi, Marindol 30, Adlešiči in 3. Neznani in neznano
kje živeči dediči po Selaković zadrugi, Marindol 37, Adlešiči in nato na neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem

Pg 282/2006
Os-4665/11
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. Pg 282/2006 z dne 9. 9. 2011 prvemu tožencu Danielu Luznarju postavilo
začasno zastopnico odvetnico Mirjano Dmitrović iz Kopra.
Začasna zastopnica je bila postavljena
na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS,
št. U-I-279/08, in določbe četrtega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku.
Začasna zastopnica bo toženo stranko
zastopala v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 9. 2011
VII P 1708/2005
Os-4357/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Tanji Kobal Orož v pravdni zadevi
tožeče stranke SPL Ljubljana, d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kotlušek & Pavčič v Ljubljani,
proti toženi stranki Darku Watzak, Rjava
cesta 2b, Ljubljana – Polje, zaradi plačila
755,18 EUR, dne 20. 7. 2011 sklenilo:
toženi stranki Darku Watzaku, Rjava
cesta 2b, Ljubljana - Polje, se v zadevi pod
opr. št VII P 1708/2005 postavi začasna zastopnica odvetnica Marija Leustek, Cesta 4.
maja 61, Cerknica.
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Začasna zastopnica bo v navedeni zadevi zastopala toženo stranko od dneva
postavitve dalje, dokler pred sodiščem ne
nastopi zastopnik tožene stranke, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2011
VL 194861/2009
Os-4419/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika VBS Leasing, d.o.o., Dunajska cesta 128a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Dobravc – Tatalovič & Partnerji o.p.,
d.no.o., Ljubljana, Nazorjeva ulica 2, Ljub
ljana, proti dolžniku Janu Plahuta, Kamniška
cesta 12, Domžale, ki ga zastopa odvetnica
Eva Kukovec, Dalmatinova 10, Ljubljana,
zaradi izterjave 27.179,38 EUR, sklenilo:
dolžniku Janu Plahuta, Kamniška
cesta 12, 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 začasno zastopnico se postavi odvetnica Eva Kukovec, Dalmatinova 10, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala 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 12. 5. 2011
I 2377/2005
Os-4493/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnikov: Jana Horvat, Brodarjev trg
14, Ljubljana - dostava; Jurij Dragar, Brodarjev trg 14 Ljubljana - dostava, ki ju zastopa
odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.n.o
– o.p., Tavčarjeva 6, Ljubljana, proti dolžniku Dejanu Čelig, Celovška 103, Ljubljana
– dostava, ki ga zastopa začasni zastopnik
Andrej Razdrih, Celovška 30, Ljubljana dostava, zaradi izterjave 3.635,27 EUR dne
17. 8. 2011 sklenilo:
sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani 0956
I 2377/2005 z dne 8. 7. 2011 se razveljavi.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 8. 2011
I 2377/2005
Os-4495/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnikov: Jana Horvat, Brodarjev
trg 14, Ljubljana – dostava; Jurij Dragar,
Brodarjev trg 14, Ljubljana – dostava, ki ju
zastopa odvetniška pisarna Jadek & Pensa
d.n.o. – o.p., Tavčarjeva 6, Ljubljana, zoper
dolžnika Dejana Čelig, Celovška 103, Ljub
ljana – dostava, ki ga zastopa začasni zastopnik Andrej Razdrih, Celovška 30, Ljubljana
– dostava, zaradi izterjave 3.635,27 EUR
s pp, dne 17. 8. 2011 sklenilo:
dolžniku Dejanu Čelig, Celovška 103,
Ljubljana, se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Andrej Razdrih, Celovška 30, 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 17. 8. 2011
VL 189417/2010
Os-4613/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Reyan podjetje za organizacijo, turizem, trgovino in gostinstvo, d.o.o., Neubergerjeva ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnica Katarina Benedik, Dalmatinova
5, Ljubljana, proti dolžnici Alenki Gaberšek,
Arendsvlucth 34 NL 5341, Nizozemska, ki jo
zastopa zakoniti zastopnik odvetnik, začasni
zastopnik Valentin Rozman, Ciril-Metodov
trg 9, Ljubljana, zaradi izterjave 699,43 EUR
s pp, sklenilo:
dolžnici Alenki Gaberšek se na podlagi
drugega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik upravičen za sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika upravičenega
za sprejemanje pisanj se postavi Valentin
Rozman, Ciril Metodov trg 9, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2011
VL 158788/2009
Os-4685/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice: Metka Sočan, Murnova
ulica 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica
Bojana Potočan – Odvetništvo, Dalmatinova
ulica 7, Ljubljana, Leopoldina Šercer, Murnova ulica 4, Ljubljana; Uršula Stojkovič, Murnova ulica 4, Ljubljana; Rukolli Zeqir s.p.,
Gornji trg 31, Ljubljana; Marija, Tomaž Porenta, Murnova ulica 4, Ljubljana; Vidosav,
Cvija Filipovič, Murnova ulica 4, Ljubljana;
Štefka Sterle, Murnova ulica 4, Ljubljana;
Erika Avguštin, Golek 7, Krško; Vladimir Mić
Unović, Murnova ulica 4, Ljubljana; Marko
Šabič, Murnova ulica 4, Ljubljana; Nikica
Breskvar, Murnova ulica 4, Ljubljana; Javni stanovanjski sklad MOL »Lastnina JSS
MOL«, Zarnikova ulica 3, Ljubljana; Danilo
Gec, Murnova ulica 4, Ljubljana; Janja Istenič, Ulica 11. maja 3, Radeče; Slavica Bidovec, Murnova ulica 4, Ljubljana; Primož Intihar, Murnova ulica 4, Ljubljana; Pavla Pirc,
Murnova ulica 4, Ljubljana; Nadja Vrbič,
Murnova ulica 4, Ljubljana; Verka Korošec,
Murnova ulica 4, Ljubljana; Silva Slatnar,
Murnova ulica 4, Ljubljana, proti dolžniku:
Lojze Mihelač, Murnova ulica 4, Ljubljana,
zaradi izterjave 318,17 EUR, sklenilo:
dolžniku Lojzetu Mihelaču, Murnova
ulica 4, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Karmen Pavlin, Nazorjeva 1, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala 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 21. 6. 2011
VL 206729/2010
Os-4686/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvr-
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šilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnica Andreja Šifrer, Ulica Vita Kraigherja (p.p. 1593), 1a, Maribor, proti dolžniku Gregorju Breznik, Selo pri Moravčah
11, Moravče, zaradi izterjave 137,00 EUR,
sklenilo:
dolžniku Gregorju Breznik, Selo pri Moravčah 11, Moravče, 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 Tatjana Markelj, Ljubljanska 106, Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala 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 3. 8. 2011
VL 200889/2009
Os-4687/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Filipov, Petrovič, Jeraj in partnerji, o.p.
d.o.o., Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti
dolžniku Neđadu Idrizi, Jadranska ulica 7,
Ljubljana, zaradi izterjave 248,87 EUR, sklenilo:
dolžniku Neđadu Idrizi, Jadranska
ulica 7, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Andrej Slivnik, Cigaletova 7, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2011
VL 199110/2009
Os-4688/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Filipov, Petrovič, Jeraj in partnerji,
o.p. d.o.o., Tomšičeva ulica 3, Ljubljana,
proti dolžniku Unkar Zenulov, Vošnjakova ulica 12, Ljubljana, zaradi izterjave
300,32 EUR, sklenilo:
dolžniku Unkar Zenulov, Vošnjakova
ulica 12, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Alenka Sočan Žitnik, Tavčarjeva 6/I,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala 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 4. 8. 2011
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Oklici dedičem
D 8/2011
Os-4428/11
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 6. 1. 1979 umrlem
zapustniku Francu Crampu (tudi Grampu),
pok. Friedricha, neznanega bivališča.
Sodišče ne razpolaga s podatki o njegovih dedičih, zato se poziva vse tiste, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
v enem letu od objave tega oklica in objave
na sodni deski tega sodišča priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo
zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 10. 8. 2011
D 32/2011
Os-4393/11
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Katarini
Černoret (tudi Černat), neznanega bivališča,
rojeni 16. 11. 1892, umrli 12. 3. 1921.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Katarini Černoret
(tudi Černat), da se priglasijo Okrajnemu
sodišču v Brežicah, v enem letu od objave
tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 16. 8. 2011
D 130/2011
Os-4394/11
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojni Jožefi Volčanšek, neznanega bivališča, rojeni
25. 2. 1939, umrli 1. 1. 1991.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Jožefi Volčanšek,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 16. 8. 2011
D 45/2011
Os-4375/11
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici
Ireni Renier v zapuščinski zadevi po dne
16. 2. 1963 umrlem Janezu Tršeliču, rojenem 25. 10. 1886, nazadnje stanujočem
Gorica 32, p. Leskovec pri Krškem, izven
naroka dne 20. 7. 2011, podaje oklic:
Zakoniti dediči po pokojnem Janezu Tršeliču, rojenem 25. 10. 1886, nazadnje stanujočem Gorica 32, p. Leskovec pri Krškem,
katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo,
da v roku 1 leta od objave tega oklica na
oglasni deski tukajšnjega sodišča priglasijo
svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 20. 7. 2011
II D 3425/2010
Os-4630/11
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Marjanu
Kadunc, sinu Rudolfa, rojen 21. 12. 1935,
umrl 15. 11. 2010, nazadnje stanujoč v Ljub
ljani, Abramova ulica 10, državljan Republike Slovenije.
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Zapustnik ni napravil oporoke, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik je
bil samski, brez otrok, oče Rudolf Kadunc,
mati Marija Kadunc, rojena Novak ter brat
Jože Kadunc, ki ni zapustil potomcev, so
umrli pred njim, zato pridejo v poštev dediči
tretjega dednega reda, ki pa sodišču niso
v celoti znani. Kot zakoniti dediči pridejo
v poštev tudi potomci bratov in sester zapustnikove matere Marije Kadunc, rojene
Novak, ki sodišču niso znani, ter potomci
zapustnikovega pokojnega strica Janeza
Kadunca iz ZDA, ki sodišču prav tako niso
v celoti znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedene dediče
ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2011
I D 303/2001
Os-4751/11
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Vladimirju Besednjak, sin Alojzija, rojen 4. 12.
1920, umrl 22. 3. 2001, nazadnje stanujoč
v Ljubljani, Na jami 3, državljan Republike
Slovenije.
Zapustnik je napravil oporoko, vendar
z njo ni razpolagal s celotno zapuščino, zato
je po njem nastopilo tudi zakonito dedovanje. Zapustnik je bil samski, brez otrok,
starša sta umrla pred njim, bratov in sester
ni imel, zato bi prišli v poštev dediči tretjega
dednega reda. Potomci po očetovi strani so
po podatkih, s katerimi sodišče razpolaga,
naslednji: Nadja Pavlica, Nives Nemec, Andrej Ličen, Vida Bastalec, Ivanka Ličen, Marija Ličen, Stanislav Ličen, Jasmina Kert, Ingrid Rojc, Bojan Bizjak, Stojan Kavčič, Rosa
Pregara, Bruno Armano, Bronislava Kolarič,
Miroslava Habersack, Ida Kodrič, Marij Ivan
Besednjak, Suzana Robinson, Goran Besednjak, Ana Maria Besednjak in Jose Atilio
Besednjak. Zapustnikova mati je imela devet bratov in sester, to so Marija, Antonija,
Rozalija, Jožef, Alojzija, Kristina, Frančiška,
Bernarda in Jožefa, vsi rojeni Besednjak, ter
enega polbrata Benedikta Krševana. Sodišče podatkov o njih, razen o zap. sestričnah
Vidi Mlač, Sonji Mariji Kristen, Branik Mlač,
sinu zap. bratranca Igorju Mlaču (potomci zap. tete Kristine Besednjak, poročene
Mlač) in zap. bratrancu Žarku Besenghiju
(potomec zap. strica Jožefa Besednjaka),
nima.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedene dediče
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2011
D 109/2011
Os-4328/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojnem Curić Enverju, od Mursela, rojenem 10. 1. 1953, Gradnikova ul. 18, Kanal, ki je umrl 3. 1. 2011.

Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli
v poštev tudi zapustnikovi starši, kolikor so
še živi in sodišču niso znani oziroma njegova brata Curić Hasib in Curić Smail, katerih
prebivališče sodišču ni znano in morebitni
drugi bratje in sestre, ki sodišču prav tako
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 6. 7. 2011
D 366/2009
Os-1366/11
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Ambroš Jožefu, sinu Jakoba, delavcu, rojenem
16. 3. 1942, državljanu Republike Slovenije,
vdovcu, umrlem 18. 5. 2009, nazadnje stanujočem Vitomarci št. 58.
Ker se ne ve ali je kaj dedičev, ki bi bili
poklicani k dedovanju na podlagi zakona, saj
pokojnik ni naredil oporoke, sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) s tem oklicem
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 1. 2. 2011

Oklici pogrešanih
N 39/2011
Os-4689/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Marjana Furlana, Branik 18, 5295 Branik, ki ga
zastopa odvetnica Maja Krašovec Orel iz
Nove Gorice, zaradi razglasitve za mrtvega
Andreja Jamška, Štanjel 24, 6222 Štanjel,
sedaj neznanega bivališča.
Po navedbah predlagatelja naj bi bil pogrešani Andrej Jamšek, Štanjel 24, 6222
Štanjel, sedaj neznanega bivališča prav gotovo že mrtev, čeprav njegova smrt ni nikjer
uradno zaznamovana, saj je iz podatkov
zemljiške knjige razvidno, da je bil kot solastnik nepremičnin kot polnoletna oseba
vknjižen že leta 1877.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešanem in njegovem
življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 9. 2011
N 38/2011
Os-4690/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Marjana
Furlana, Branik 18, 5295 Branik, ki ga zastopa odvetnica Maja Krašovec Orel iz Nove
Gorice, zaradi razglasitve za mrtvo Alojzijo
Jamšek, Štanjel 24, 6222 Štanjel, sedaj neznanega bivališča.
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Po navedbah predlagatelja naj bi bila
pogrešana Alojzija Jamšek, Štanjel 24, 6222
Štanjel, sedaj neznanega bivališča prav gotovo že mrtva, čeprav njena smrt ni nikjer
uradno zaznamovana, saj je iz podatkov
zemljiške knjige razvidno, da je bila kot solastnica nepremičnin kot polnoletna oseba
vknjižena že leta 1877.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešani in njenem življenju,
naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani
v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 9. 2011
N 40/2011
Os-4691/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Marjana
Furlana, Branik 18, 5295 Branik, ki ga zastopa odvetnica Maja Krašovec Orel iz Nove
Gorice, zaradi razglasitve za mrtvega Jožefa Jamška, Štanjel 24, 6222 Štanjel, sedaj
neznanega bivališča.
Po navedbah predlagatelja naj bi bil
pogrešani Jožef Jamšek, Štanjel 24, 6222
Štanjel, sedaj neznanega bivališča prav gotovo že mrtev, čeprav njegova smrt ni nikjer
uradno zaznamovana, saj je iz podatkov zemljiške knjige razvidno, da je bi kot solastnik
nepremičnin kot polnoletna oseba vknjižen
že leta 1877.

Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Sežani v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 9. 2011

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 26/2011
Os-4770/11
Okrožno sodišče v Ljubljani obvešča,
da se pod opr. št. Ng 26/2011 po okrožni
sodnici Andreji Simsič vodi nepravdni gospodarski postopek po predlogu za sodni
preizkus denarne odpravnine predlagatelja
Javna razsvetljava, d.d., Ljubljana, delničarja družbe Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva
ulica 28, Laško, saj po mnenju predlagatelja
odpravnina v višini 222,17 EUR za eno delnico, določena s strani glavnega delničarja
družbe Pivovarna Laško, d.d., ni primerna.
Predlagatelj vztraja pri ceni 549,70 EUR na
delnico, ki je enaka ceni, po kateri glavni
delničar v svojem letnem poročilu vrednoti
svoje delnice Pivovarne Union, d.d. Izstopajoči delničarji gospodarske družbe Pivovarna Laško d.d., ki izpolnjujejo pogoje iz prve
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alinee tretjega odstavka 605. člena Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1), lahko
v enem mesecu od objave tega obvestila
vložijo svoje predloge za določitev primerne
odpravnine. Po poteku tega roka takšnega predloga ni dopustno vložiti.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2011
Ng 51/2010
Os-4771/11
Okrožno sodišče v Ljubljani obvešča, da
se pod opr. št. Ng 51/2010 po okrožni sodnici
Andreji Simsič vodi nepravdni gospodarski
postopek po predlogu za določitev primerne
odpravnine predlagatelja BPH, bolj prijazna
hiša, d.o.o., Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, delničarja družbe Fragmat Tim, Tovarna izolacijskega materiala, d.d., Spodnja Rečica 77,
Laško, saj po mnenju nasprotnega udeleženca odpravnina v višini knjigovodske cene za
eno delnico, ugotovljene na podlagi poslovnih rezultatov iz leta 2009, ni primerna. Nasprotni udeleženec vztraja pri ceni 6,00 EUR
na delnico. Izstopajoči delničarji gospodarske družbe Fragmat Tim, d.d., ki izpolnjujejo
pogoje iz prve alinee tretjega odstavka 605.
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
lahko v enem mesecu od objave tega obvestila vložijo svoje predloge za določitev
primerne odpravnine. Po poteku tega roka
takšnega predloga ni dopustno vložiti.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Anderluh Aleksander, Spodnje Negonje 15, Rogaška Slatina, zavarovalno polico, št. 50500091342, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnk-322986
Benedik Tanja, Gradišče pri Trebnjem 38, Trebnje, zavarovalno polico, št.
50500003654, izdala zavarovalnica Slovenica Življenje. gnu-322826
Benegalija Bojan, Završnje 2, Ljubljana - Dobrunje, zavarovalno polico, št.
50500017294, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnd-322868
Bolte Ružica, Brilejeva 13, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 5050000812750500008129, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnq-322880
Bolte Simeon, Pot do šole 2, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 5050000076850500104721, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnr-322954
Bolte Vojko, Brilejeva ulica 13, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500009734, izdala
zavarovalnica KD Življenje, zavarovalnica
d.d. gne-322792
Cigut Mojca, Borejci 18, Tišina, zavarovalno polico, št. 50500007166, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnf-322891
Dizdarević Rasema, Njegoševa cesta 6F, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500083379, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnz-322971
Fon Vojko, Pirjevčeva 1, Solkan, zavarovalno polico, št. MAL-POL-01 06000654,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica.
gnw-322849
Fon Vojko, Pirjevčeva 1, Solkan, zavarovalno polico, št. 50500075173, izdala
zavarovalnica KD Življenje (Fondpolica).
gnv-322850
Gerdina Rok, Breg pri Borovnici
1A, Borovnica, zavarovalno polico, št.
5050009814, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnb-322795
Goli Robi, Zbure 37, Šmarješke Toplice,
zavarovalno polico, št. 50500051665, izdala
zavarovalnica Slovenica Življenje, življenjska zavarovalnica d.d. gnl-322835
Hernja Janja, Ptujska cesta 2, Ormož,
zavarovalno polico, št. 50500020586, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnr-322758
Jereb Jakob, Zasavska cesta 117, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 70000009071,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnl-322885
Korenčič Breda, Spodnji Rudnik
II/15, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
1187775, izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnp-322906
Kutnar Jožica, Virmaše 206, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 40301005673, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. zavarovalniška
hiša. gnf-322841
Omanović Hasib, Notranjska c. 40, Cerknica, zavarovalno polico, št. 50500045016,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gns-322828

Prodanović Ljubiša, Zalarjeva cesta 8, Borovnica, zavarovalno polico, št.
50500094345, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnl-322760
Prosen Polonca, Cesta Dolomitskega
odreda 24, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 50500083309A, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gni-323038
Šiško Suzana, Zapuže 5a, Šentjernej,
zavarovalno polico, št. 50500025924, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gni-322913
Tribuna Kapital, d.o.o., Vodnikova cesta 211, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
3549631-PO-FTR-01/11, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnn-322787
Tribuna Kapital, d.o.o., Vodnikova cesta 211, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
3549632-PO-FTR-01/11, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gni-322788
Zupančič Alojz, Grintovec 18, Zagradec,
zavarovalno polico, št. 50500068853, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnm-322759

Spričevala preklicujejo
Aleš Gaber, Šiškovo naselje 15, Kranj,
indeks, št. 18090006, izdala Filozofska fakulteta. gno-322807
Antunović Kristjan, Brodarjeva ulica 4,
Celje, indeks, št. 11240170063, izdal Inštitut
in akademija za multimedijo. gnd-323043
Arrigler Tomaž, Ziherlova ulica 8, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole in gimnazije v Ljubljani, izdano leta
1995. gnv-322883
Avguštin Lorisa, Koritno 8A, Majšperk,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 2007. gnq-322984
Babović Luka, Ulica OF 9, Radeče,
spričevalo 4. letnika Srednje tehniške in
poklicne šole Trbovlje, izdano leta 2009.
gnw-322999
Bajunović Jovana, Župančičeva 6, Ajdovščina, indeks, št. 18100658, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2010.
gno-322907
Banovšek Aleksej, Vinska Gora 27, Velenje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
lesarske šole Slovenj Gradec, izdano leta
1999, 2000 in 2001. gno-322832
Bedernjak Blaž, Trnje 6, Črenšovci,
spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo SPTŠ Murska Sobota, izdano leta
2009/2010. gnj-322937
Begić Marko, Delavska cesta 37, Kranj,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem. gne-322992
Bela Anja, Nikova ulica 16, Lenart v Slov.
Goricah, maturitetno spričevalo Srednje
strojne in poslovne šole Maribor, izdano leta
2005. gnu-322901
Bela Nina Maša, Nikova ulica 16, Lenart v Slov. Goricah, maturitetno spričevalo III. gimnazije Maribor, izdano leta 2010.
gnu-322776
Belaj Klemen, Črni Potok pri Velikih Laščah 8, Velike Lašče, spričevalo 4. letnik

Elektrotehniške-računalniške strokovne šole
in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2011.
gnx-322998
Belej Mateja, Podšmihel 26, Laško, spričevalo 8. razreda OŠ Primoža Trubarja Laško, izdano leta 2000. gnc-322919
Belingar Aljaž, Detelova 5, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Domžale,
gimnazije, izdano leta 2010. gns-322853
Bevc Bianca, Erbežnikova 2, Ljubljana,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2004.
gnc-322894
Bezjak Roman, Žerjav 24, Črna na Koroškem, spričevalo 1. letnika PTI, PKŠ Celje,
izdano leta 2008. gni-322963
Bilurdagi Tevhid, Vrhovci, Cesta XVII. 34,
Ljubljana, maturitetno spričevalo CDI Univerzum, izdano leta 2010. gnv-323025
Blagojević
Marina,
Moravška
gora 9, Litija, obvestilo o uspehu 3. letnika,
izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana.
gnd-322876
Blatnik Aljaž, Laška vas 3, Laško, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Celje, izdano
leta 2007. gny-322772
Boštjančič (Dodič) Maja, Markovšina 20,
Materija, spričevalo 2. letnika Trgovske šole
Koper, izdano leta 1994. gnm-322834
Bravec Žiga, Novi dom 41, Trbovlje, spričevalo 1., 2., 3., 4. in 5. letnika Srednje
tehniške in poklicne šole Trbovlje, izdano
leta 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
gnf-322966
Brumec Nina, Ob gozdu 16, Zreče, spričevalo 2. letnika Gimnazije Slovenske Konjice, izdano leta 2010/11. gnh-323039
Bubulj Daliborka, Župančičeva 33,
Kranj, maturitetno spričevalo Ekonomske
šole Kranj, št. 11578160, izdano leta 2004.
gne-322917
Burgar Nika, Podlimbarskega ulica 26,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnik Gimnazije
Jožeta Plečnika Ljubljana, izdano leta 2008
in 2009. gnb-322870
Car Mišić Arsenije, Center 21 D, Črna
na Koroškem, spričevalo 3. letnika Ljudske
univerze Ravne na Koroškem, izdano leta
2009. gnd-322843
Car Mišić Arsenije, Center 21 D, Črna
na Koroškem, spričevalo 4. letnika Ljudske
univerze Ravne na Koroškem, izdano leta
2010. gnb-322845
Celarc Anže, Pot k Trojici 21, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja,
izdano leta 2003. gnc-322969
Cerar Matic, Škrjančevo 19, Radomlje,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2010. gnh-322989
Cerar Miha, Brezovica pri Dobu 14, Dob,
spričevala 1., 2. in 3. letnika ter zaključni izpit Srednje šole Domžale, izdana leta 1996,
1997, 1998. gno-322732
Ciglar Rok, Prvenci 8b, Markovci, spričevalo 1. letnika PTI. gnq-323030
Cotman Marija, Mengeška 83, Trzin,
spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Srednje šole Domžale, izdano
leta 1980, izdano na ime Sršen Marija.
gnt-322752
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Cvetković Mladen, Cesta 2. oktobra 5,
Koper - Capodistria, spričevalo 8. razreda
OŠ Elvire Vatovec Prade, izdano leta 2005.
gnm-322784
Čanč Jerneja, Jakopičeva ulica 18, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2011. gnj-322737
Čermelj Tanja, Bilje 174, Renče, spričevalo 3. in 4. letnika SDEŠ Nova Gorica,
izdano leta 1991 in 1993. gnz-322946
Dajnko Karin, Podvinci 53/a, Ptuj, spričevala 3., 4. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu SŠC Ptuj - ekonomska šola, izdana
leta 1993, 1994 in 1994. gnb-322920
Debevc Lucija, Gradnikove brigade 9,
Nova Gorica, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske in trgovske šole Nova Gorica,
izdano leta 1995, izdano na ime Mozetič
Lucija. gnu-323001
Dolenc Maja, Rožna ulica 4, Bled, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole
Radovljica, izdano na ime Vauda Maja.
gnd-323018
Dolenc Simon, Tržaška cesta 6, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje medijske in grafične šole, izdano leta 2010.
gnh-322739
Došen Danijela, Tomaž nad Vojnikom 8,
Vojnik, indeks, št. 11130260692, izdala Višja strokovna šola Celje, leto izdaje 2010.
gnr-322779
Drame Nina, Jagoće 18, Laško, spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje - center, izdano leta 2003. gnz-322921
Drašler Martina, Gradišnikova ulica 4,
Borovnica, spričevalo o končani OŠ Preserje, izdano leta 2006. gnk-322761
Držaj Ines, Tesarska ulica 5A, Kočevje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Kočevje, izdano leta 2010. gni-322763
Dvorančič Sanja, Ul. IX. korpusa 24, Izola - Isola, spričevalo 8. razreda OŠ Vojka
Šmuc, izdano leta 2004. gnf-322766
Đurđevič Helena, Gažon 24a, Šmarje,
spričevalo o zaključnem izpitu SGTŠ Izola.
gni-322838
Erdec Rafaela, Tribej 8, Libeliče, spričevalo 2. letnika Tehniške tekstilne šole Maribor, izdano leta 1964, izdano na ime Pačnik
Rafaela. gnu-322976
Fatkić Elvedina, Loke v Tuhinju 10, Laze
v Tuhinju, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Rudolfa Maistra, izdano leta 2007/08.
gnt-323002
Feldi Martika, Kozlarjeva pot 3, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2011. gng-322965
Fister France, Jamnik 13, Zgornja Besnica, spričevalo 3. letnika ESIC Kranj, izdano
leta 2009. gnk-322886
Fišer Damijan, Trg 4. julija 38, Dravograd, indeks, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani, leto izdaje 2004. gnn-322783
Frantar Monika, Jelovška c. 27, Bohinjska Bistrica, obvestilo o uspehu za 5. letnik
Srednje šole Jesenice. gnc-322794
Friedel Tia, Obrtna ulica 14, Izola - Isola,
spričevalo 9. razreda OŠ Livade Izola, izdano leta 2006/2007. gnt-322902
Furman Jerica, Središka ulica 14, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2011. gnq-322805
Gašperšič Lea, Lancovo 33, Radovljica,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Jesenice,
izdano leta 2010. gnw-322899
Glavaš Nejc, Župančičeva ulica 6, Ilirska
Bistrica, spričevalo 3. in 4. letnik Gimnazije
Šiška. gnm-322859

Godler Anja, Brezina 59, Brežice, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske in
trgovske šole Brežice, št. 1624, izdano leta
2006. gnb-323045
Goljevšček Uroš, Seniški Breg 31, Kanal,
spričevalo 8. razreda OŠ Kanal, izdano leta
2002/03. gnk-322836
Gorenjak Nina, Jazbine 13A, Dramlje,
spričevalo 8. razreda OŠ Frana Roša Celje,
izdano leta 2001. gnk-323061
Grabec Natalija, Zg. Bitnje 215, Kranj,
indeks, št. 18100269, izdala Filozofska fakulteta. gng-322740
Gradišek Danica, Mestni trg 10, Trbovlje, spričevalo GESŠ Trbovlje, izdano leta
1986, izdano na ime Stermljan Danica.
gnj-322912
Gramc Barbara, Stojanski vrh 16, Cerklje
ob Krki, spričevalo 9. razreda OŠ Cerklje ob
Krki, izdano leta 2005/06. gnu-322951
Gramc Barbara, Stojanski vrh 16, Cerklje
ob Krki, spričevalo 1. letnika ŠC Krško - Sevnica, izdano leta 2007/2008. gnc-323044
Grgić Damir, Trg svobode 5, Bohinjska
Bistrica, spričevalo 4. letnika Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, št. 60361-1/2011-5, izdano leta 2011.
gnv-322775
Grivec Robert, Hrib 12, Dolenja vas, indeks, št. 12130082085, izdala SC PET Ljubljana, leto izdaje 2005. gns-322753
Guzelj Tilen, Kuclerjeva ulica 8, Vrhnika,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2008. gns-322778
Habek Borbelj Mario, Vinje 47a, Dol pri
Ljubljani, spričevalo o končani OŠ Dol pri
Ljubljani. gnc-322844
Hočevar Eva, Ambrus 11C, Zagradec,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Josipa
Jurčiča Ivančna Gorica, št. II.GIM/868, izdano leta 2010. gnn-323008
Hodžić Zakrija, Draga 20, Ljubljana, indeks, št. 28090124, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnj-322887
Horvat Petra, Martinje 19, Petrovci, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole
Murska Sobota, št. BN-64, izdano leta 2001.
gnh-322914
Hribar Marjan, Zgornje Stranje 32, Stahovica, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Domžale, št. I D/S 49, izdano leta 1998.
gnh-322964
Ilić Vrbek Iris, Ljubljanska cesta 83, Domžale, spričevalo 8. razreda OŠ Mengeš, izdano leta 2004. gno-322957
Ipavec Jernej, Grivška pot 24, Ajdovščina, obvestilo o uspehu pri maturi Splošne
gimnazije Nova Gorica, izdano leta 2005.
gnk-322811
Jager Jani, Marezike 93a, Marezige, spričevalo o poklicni maturi in spričevalo 2. letnika SGTŠ Izola. gnm-323009
Jakič Miša, Ponirkova ulica 16, Ig, spričevalo o končani OŠ Ig. gnr-322979
Jeglič Manca, Savska cesta 16, Zagorje
ob Savi, spričevalo 3. letnika Gimnazije in
ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 2008.
gnh-323014
Jelen Maja, Arnače 23a, Velenje, spričevalo 4. letnika Splošne in strokovne gimnazije Velenje, izdano leta 2004. gnv-322900
Jerenec Karin, Boračeva 1a, Radenci, spričevalo 4. letnika št. 21/2010, izdala SŠGT Radenci, izdano leta 2010.
gnh-322764
Jerič Naja, Frenkova pot 56, Ljubljana,
spričevalo 2. in 4. letnika, Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2008 in 2010.
gnf-322995
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Jerič Nina, Frenkova pot 56, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2008.
gne-322996
Jontez Aljaž, Kandrše - del 19D, Vače,
spričevalo 1. 2. in 3. letnika Srednje šole
Domžale, izdano leta 2009, 2010 in 2011.
gni-322988
Jovanovič Tilen, Planina 27, Kranj,
spričevalo 3. in 4. letnik Ekonomske gimnazije Kranj, izdano leta 2006 in 2007.
gnw-322749
Jovičić Gorana, Topole 25A, Rogaška
Slatina, spričevalo 1. letnika PTI Poslovnokomercialne šole Celje, izdano leta 2004/05.
gnr-322929
Kadirić Elvis, Sostrska cesta 19, Ljubljana, diplomo Srednje trgovske šole Ljubljana,
izdana leta 2006. gnl-322960
Kahrimanović Alisa, Škofjeloška cesta 17, Medvode, spričevalo 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole, izdano leta 2004, izdano na ime
Kaltak Alisa. gno-322882
Kanižar Janja, Sallaumines 9, Trbovlje, spričevalo 4. letnika Gimnazije in ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 2008.
gnd-322847
Kavčič Bor, Žapuže 81, Ajdovščina,
indeks, št. 28090003, izdala Fakulteta
za matematiko in fiziko, leto izdaje 2009.
gnz-322821
Kelbl Gregor, Seidlova cesta 60, Novo
mesto, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Šolskega centra Novo mesto, izdano leta 2009 in 2009. gnq-322855
Kern Domen, Srednja vas pri Šenčurju 127, Šenčur, spričevalo 2. letnika ESIC
Kranj, Gradbeno-storitvena šola, izdano leta
2010. gny-322997
Kirbiš Jasmina, Zg. Hajdina 85/b, Hajdina, spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključno
spričevalo Srednje ekonomske šole Ptuj.
gnp-323031
Klavž Mojca, Kopališka pot 11, Mežica,
maturitetno spričevalo Srednje strokovno
zdravstvene šole Slovenj Gradec, program
tehnik zdravstvene nege, izdano leta 2006.
gnq-322980
Kocbek Matej, Spodnja Voličina 3, Voličina, spričevalo 3. letnika Biotehniške šole
Maribor, smer mehanik kmetijskih in delovnih strojev, izdano leta 2011. gnx-323048
Kocjančič Maruša, Cesta v Podboršt 11,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Borisa
Ziherla, izdano leta 2005. gng-322990
Kohne Blaž, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Ketteja in Murna, izdano leta 2001. gno-322857
Kolenc Luka, Povšetova ulica 61, Ljubljana, maturitetno spričevalo Ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2008. gnw-322974
Kolšek Katja, Cesta na Gaberno 4, Laško, spričevalo 8. razreda OŠ Primoža Trubarja Laško, izdano leta 2004. gng-322840
Konte Laura, Lopata 15, Hinje, spričevalo 1. letnika ŠC Novo mesto, SŠ Metlika, št.
PV/240, izdano leta 2007. gnw-322949
Korać Alisa, Jakopičeva ulica 27, Kamnik, spričevalo o končani OŠ Marije Vere
Kamnik. gnn-322733
Koritnik Cene, Aličeva ulica 4, Ljubljana,
indeks, št. 180070843, izdala Filozofska fakulteta. gnf-322866
Korošec Nejc, Ulica padlih borcev 25,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Danila
Kumar, izdano leta 2001. gny-322797
Kos Daša, Dobrna 38A, Dobrna, spričevalo 4. letnika Gimnazije Celje - center,
izdano leta 2005. gnw-322774
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Kos Mitja, Šmaver 127, Dobrnič, spričevalo 4. letnika Srednje šole Josipa Jurčiča,
izdano leta 2007. gnr-323054
Kos Mitja, Šmaver 127, Dobrnič, maturitetno spričevalo Srednje šole Josipa Jurčiča, izdano leta 2007. gnq-323055
Košarkoska Barbara, Koroška 1b, Šoštanj, maturitetno spričevalo Srednje šole
za gostinstvo in turizem Celje, izdano leta
2005. gnp-322781
Košir Nina, Razgledna 18, Radlje ob Dravi, spričevalo 1. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 1999. gnd-322818
Košir Nina, Razgledna 18, Radlje ob Dravi, spričevalo 2. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 2000. gnc-322819
Košir Vilfan Ana, Podljubelj 154, Tržič,
spričevalo o končani OŠ Ketteja in Murna.
gnj-322862
Kovač Mojca, Gorica 72, Gorica pri Slivnici, indeks, št. 11130121081, izdala PKŠ
Celje, Višja strokovna šola, leto izdaje
2005/06. gnu-322926
Kovač Oliantai, Cesta Istrskega odreda 6, Koper - Capodistria, spričevalo 8. razreda OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, izdano
leta 2003. gno-323007
Kovačič Simon, Ljubljanska cesta 50,
Borovnica, spričevalo 3. letnika in obvestilo
o uspehu za 4. letnik Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 2010 in 2011. gnd-322793
Kralj Maja, Rotman 16b, Juršinci, spričevalo 8. razreda OŠ Juršinci, št. 156, izdano
leta 2004. gny-322947
Kranjc Suzana, Vrhovo 25a, Radeče,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Sevnica, št. IV/2015, izdano leta 2003/04.
gni-322938
Kranjc Suzana, Vrhovo 25a, Radeče,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Sevnica,
izdano leta 2005/06. gnh-322939
Kržalić Ismet, Latkova vas 134, Prebold,
spričevalo 3. letnika PKŠ Celje, izdano leta
2010. gnd-322968
Kržan Jožica, Tablarjeva 10, Domžale,
spričevalo 1. in 2. letnika in zaključno spričevalo Cene Štupar - center permanentnega
izobraževanja, izdano na ime Pirnat Jožica.
gnj-323012
Kuhar Tadej, Brodarska 38, Murska Sobota, spričevalo 2. letnika SŠGT Radenci,
izdano leta 2010. gnu-322851
Kuret Sara, Lipa 59, Velenje, spričevalo
o končani OŠ Gorica Velenje, izdano leta
2001. gnw-322799
Kvartuh Ines, Poštena vas 1A, Cerklje ob
Krki, letno spričevalo ekonomskega tehnika,
Ekonomske šole Novo mesto, Srednje šole
in gimnazije, izdano leta 2011. gny-322972
Kvaternik Marko, Regentova ulica 6,
Ankaran - Ankarano, spričevalo 4. letnika
in maturitetno spričevalo Srednje ekonomsko poslovne šole Koper, izdano leta 2007.
gnz-322896
Lahajnar Peter, Trebenče 11A, Cerkno,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo Ljubljana.
gnk-323011
Lajevec Teja, Zaloška cesta 15, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole, izdano leta 2000.
gng-323015
Laknar Romana, Velike Vodenice 10, Kostanjevica na Krki, spričevalo 3. letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2007. gng-322940
Laknar Romana, Velike Vodenice 10, Kostanjevica na Krki, spričevalo 4. letnika Sre-
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dnje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2008. gnf-322941
Lamut Maja, Sela pri Dragatušu 5A, Dragatuš, maturitetno spričevalo Srednje šole
Črnomelj, izdano leta 2010. gnw-323024
Lenarčič Matej, Pestotnikova ulica 14a,
Ljubljana, spričevalo o končani Waldorski
osnovni šoli, izdano leta 2006. gnu-322755
Lesar Špela, Gornje Lepovče 12A, Ribnica, spričevalo o končani OŠ Franceta Prešerna, Ribnica. gnl-322860
Lesjak Jernej, Črni Vrh 16, Tabor, maturitetno spričevalo RIC, izdano leta 2000.
gnb-322970
Lukančič Ajša, Župančičeva ulica 6,
Ilirska Bistrica, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Koper, izdano leta 2006.
gnt-322802
Luštrek Karmen, Sv. Duh 195, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole ekonomske in družboslovne usmeritve
Kranj, izdano leta 1991. gne-322767
Macuh Emilie, Stari trg 39, Slovenske
Konjice, spričevalo 3. letnika Srednje strokovne in poklicne šole Celje, št. IV-C/1955,
izdano leta 2007. gnx-322773
Majerle Lara, Lipnik 47, Trebnje, spričevalo 1. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2010. gnd-322747
Marčetić Luka, Račja vas 30A, Cerklje
ob Krki, indeks, št. 11242006025, izdal Inštitut in akademija za multimedije v Ljubljani.
gnt-323027
Markelj Jernej, Brezje 78A, Brezje, spričevalo 4. letnika TŠC Kranj, izdano leta
2006. gnv-322800
Mastnak Robert, Marija Dobje 21, Dramlje, indeks, št. 11242006026, izdal Inštitut
in akademija za multimedijo. gnn-322808
Metro Neli, Litijska cesta 16, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Centra za permanentno izobraževanje Cene Štupar, izdano leta
1996, izdano na ime Zukanović Sanela.
gnr-322754
Meža Andreja, Podkraj 18, Velenje, indeks, št. 11130260680, izdala Poslovnokomercialna šola Celje, leto izdaje 2010.
gnd-322943
Mežan Matic, Selo pri Bledu 42, Bled,
preklic GNM-322409, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 72/11. gnr-323004
Miklavčič Damjana, Dekani 751, Dekani, zaključno spričevalo SŠGT Ljubljana, št.
259/K, izdano leta 1993. gns-323003
Milavec Tina, Cesta I. istrske brigade 47,
Pobegi, spričevalo 9. razreda OŠ Elvire Vatovec Prade, izdano leta 2007. gny-322922
Milost Tamara, Dolga reber 13, Koper
- Capodistria, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Antona Ukmarja Koper, izdano leta
2002. gnp-322956
Mlakar Klara, Štajerska vas 2, Loče pri
Poljčanah, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Loče, št. 303/VI, izdano leta 2003.
gnn-323058
Močnik Fredi, Radenski Vrh 4, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu in
indeks Srednje kadetske šole za miličnike,
št. III-365/136, izdano leta 1992 in 1989.
gnc-322994
Mohorič Žiga, Ulica svete Barbare 3,
Idrija, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jurija
Vege Idrija, izdano leta 2011. gnt-322977
Mohorsko Sandro, K Roku 131, Novo
mesto, indeks, št. 28090218, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gns-322878
Mravlje Nina, Cesta Toneta Tomšiča 70/d,
Jesenice, maturitetno spričevalo Gimnazije
Jesenice, izdano leta 2011. gnd-322918

Mrazić Igor, Rjava cesta 2a, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
šole Ljubljane, izdano leta 2007 in 2008.
gnm-322884
Mujadžić Đemila, Gradnikova ulica 1,
Kranj, spričevalo 2. letnik ESIC Kranj, izdano leta 2009. gnd-322993
Mujakić Elvira, Ulica Nikola Tesla 15,
Domžale, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1999. gnl-322785
Mulej Klemen, Griže 10B, Griže, spričevalo 4. letnika Šolskega centra za pošto,
ekonomijo in telekomunikacije, izdano leta
2007. gnp-323056
Mur Nejc, Podgora 15, Gorenja vas, spričevalo 9. razreda OŠ Ivana Tavčarja, izdano
leta 2006. gnp-323006
Noč Tadeja, Muzejska ulica 5, Tržič, spričevalo 4. letnika Ekonomske gimnazije in
srednje šole Radovljica, izdano leta 2009.
gnt-323052
Nuhanović Sanela, Tabor 2, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Šiška,
izdano leta 2004 in 2005. gnv-322975
Oblak Tinkara, Vižmarska pot 40, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano
leta 2007 in 2009. gnn-322858
Oder Kac Ana, Legen 33, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, spričevalo 3., 4. letnika in
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Slovenj Gradec, izdano leta 2003, 2004
in 2005. gny-323047
Okoren Miran, Trebinjska ulica 13, Ljubljana, zaključno spričevalo, izdala Srednja
gozdarska in lesarska šola Postojna, leta
1983. gns-322953
Padar Tadeja, Mala vas 39, Videm - Dobrepolje, spričevalo 9. razreda OŠ Dobrepolje, izdano leta 2006. gnm-322909
Pavlin Bašelj Nina, Rusjanov trg 1, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1993, izdano na ime Pavlin Nina.
gnq-322888
Peruš Špela, Tomšičeva ulica 41, Slovenj Gradec, maturitetno spričevalo Srednje
strokovne zdravstvene šole Slovenj Gradec,
izdano leta 2007. gnr-322804
Perušek Dejan, Rakitna 66, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Bežigrad. gnc-322869
Peruško Luka, Na jami 6, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid, izdano
leta 2009. gnc-323019
Petek Julija, Tekstilna 4, Kranj, maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj, izdano leta
2011. gnn-322908
Pevec Jan, Jamska ulica 32, Mirna, spričevalo 9. razreda OŠ Mirna, izdano leta
2007. gnb-322945
Piano Sara, Trnovčeva ulica 13, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vižmarje
- Brod, izdano leta 2000. gne-322742
Plahutnik Maja, Bošamarin 32, Koper
- Capodistria, indeks, št. 18081890, izdala Filozofska fakulteta, leto izdaje 2008.
gnx-322898
Polajnar Kaja, Ulica v Kokovšek 60, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika, izdano leta 2005 in 2006.
gnp-322856
Polanšek Marko, Zgornji Kraj 15A,
Prevalje, spričevalo 2. letnika Šolskega
centra Slovenj Gradec, izdano leta 2001.
gnr-322829
Popič Daniel, Šmartno 60, Šmartno pri
Slov. Gradcu, spričevalo 4. letnika Srednje
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ekonomske šole Slovenj Gradec, smer ekonomski tehnik (PTI). gny-322822
Porovne Matjaž, Poženir 6, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo 4. letnik Biotehniškega
centra Naklo, izdano leta 2011. gng-322890
Potočnik Alenka, Vrhovčeva ulica 6A, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Koper, izdano leta 1977. gnz-322796
Prosenc Jožica, Ribče 45, Kresnice,
maturitetno spričevalo Srednje upravnoadministrativne šole, izdano leta 2002.
gnm-323034
Pučko Aleksandra, Nunska Graba 37, Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Rakičan, izdano leta 1998.
gnx-322777
Pušnik Branko, Črešnjevec 131, Pragersko, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1989. gnp-322831
Radaković Dragan, Poslovna cona 45A,
Šenčur, certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji, št. 3110/2008/8400.002.4.1., izdala B
& B d.o.o., izdano leta 2008.. gns-323053
Rakuš Špela, Ljubljanska cesta 17, Bled,
maturitetno spričevalo Ekonomske šole
Kranj, izdano leta 2006. gnn-322983
Rantaša Marko, Paričjak 20, Radenci,
maturitetno spričevalo Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 2006. gng-322765
Ravnikar Anton, Cerkljanska Dobrava 28,
Cerklje na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje mlekarske in kmetijske
šole Kranj, izdano leta 1998. gnc-322944
Remic Katja, Rupa 9, Kranj, spričevalo 5. letnika Biotehniškega centra Naklo, izdano leta 2010/2011. gnv-322925
Remic Nika, Št. Jurij 97, Grosuplje, indeks, št. 18060706, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnx-323023
Repanšek Spruk Jan, Kamniška cesta 3,
Domžale, spričevalo 2. letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2010.
gng-322790
Rogelj Maša, Agrokombinatska cesta
13b, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ljubljana, izdano leta 2010. gnt-322852
Rus Marjan, Stična 115, Ivančna Gorica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Josip Jurčič, p.o. Ivančna Gorica, št. 215,
izdano leta 1994. gnx-322923
Rutar Boštjan, Župančičeva 4, Ilirska Bistrica, spričevalo 1. letnika Šolskega centra
Postojna, izdano leta 1997. gnx-322823
Rutar Boštjan, Župančičeva 4, Ilirska Bistrica, spričevalo 2. letnika Šolskega centra
Postojna, izdano leta 1998. gnw-322824
Rutar Boštjan, Župančičeva 4, Ilirska Bistrica, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Postojna, izdano leta 1999. gnv-322825
Rutnik Miškovič Aleša, Čebularjeva 16,
Slovenj Gradec, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje trgovske šole v Slovenj Gradcu.
gnx-322948
Salkič Anita, Cesta na Markovec 13, Koper - Capodistria, spričevalo 2. letnika SEPŠ
Koper, izdano leta 2008. gnk-322911
Savanović Tanja, Ulica Hermana Potočnika 41, Ljubljana, maturitetno spričevalo in
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2003 in 2004. gnx-322973
Savić Aleksandra, Jakčeva ulica 2, Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Božidarja
Jakca. gnl-323035
Sekne Simon, Lojzeta Hrovata 4, Kranj,
spričevalo 9. razreda OŠ Matije Čopa, izdano
leta 2007. gnc-322769
Sever Urška, Poletiči 11, Gračišče, spričevalo 8. razreda OŠ Elvire Vatovec Prade,
izdano leta 2005. gnb-322820

Sevnik Marko, Brezje pri Bojsnem 11,
Globoko, maturitetno spričevalo Šolskega
centra Krško, izdano leta 2002. gnk-322936
Shabani Sofije, Novosadska ulica 18, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Božidarja
Jakca. gnz-322871
Simić Suzana, Fabianijeva 47, Ljubljana,
indeks, št. 5200623, izdal Zavod IRC, leto
izdaje 2006. gnt-322952
Sitar Jernej, Breg pri Litiji 26, Litija, spričevalo 3. letnika Litijske gimnazije, izdano leta
2008. gni-322738
Skušek Marko, Dobliče 18A, Črnomelj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Črnomelj, št. 062/394, izdano leta 2006.
gnz-322771
Smlatić Anela, Cesta talcev 10, Kranj,
obvestilo o uspehu pri maturi ESIC Kranj.
gne-322867
Smolar Sara, Majšperk 52, Majšperk, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Majšperk, izdano leta 2002. gnj-323037
Stepančič Adela, Veliki Dol 30, Dutovlje,
indeks, št. 11130260667, izdala Poslovno
komercialna šola Celje, leto izdaje 2010.
gng-323040
Stojanova Snezhana, Janeza Puharja 7,
Kranj, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole, izdano leta 2009, izdano na ime
Ilieva Snezhana. gne-322892
Stolić Klemen, Tugomerjeva ulica 10, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnik ter maturitetno spričevalo. gnx-322848
Struna Tjaša, Hruševec 11, Straža, spričevalo 1., 2. in 3. letnik Biotehniške gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2007, 2008, 2009.
gnm-322809
Sulič Jasmina, Lemutova 18, Nova Gorica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, izdano
leta 1980 in 1981, izdano na ime Furlan Jasmina. gne-323042
Suljić Ana, Preglov trg 6, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Nove Fužine.
gnb-323020
Šalamun Laura, Palčje 74, Pivka, spričevalo 3. letnika SGTŠ Izola. gne-322842
Šarlah Silvia, Hrastje 22, Loka pri Žusmu, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Celje - center, izdano leta 2004 in 2005.
gnw-323049
Ščukovt Matia, Kampel 96, Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo Italijanska gimnazija Gian Rinaldo Carli, izdano leta 2006.
gnq-322934
Ščulac Iris, Dekani 190, Dekani, spričevalo 4. letnika SEDŠ Koper, izdano leta 1988,
izdano na ime Guba Iris. gnj-322837
Šebjanič Renata, Bratonci 165/A, Beltinci,
spričevalo 4. letnika SŠGT Maribor, št. 216/
GD, izdano leta 2000, izdano na ime Ficko
Renata. gnt-322927
Šebjanič Renata, Bratonci 165A, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Maribor,
št. 2077/00, izdano leta 2000, izdano na ime
Ficko Renata. gns-322928
Škafar Kocjančič Kaja, Jakšičeva ulica 2, Ljubljana, indeks, št. 11242005032,
izdal Inštitut in akademija za multimedije.
gnr-323029
Škodič Timotej Alexander, Neubergerjeva
ulica 13, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano
leta 2010. gnx-322798
Škorić Sara, Tržaška cesta 30, Logatec,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Antona Aškerca Ljubljana, izdano leta 2008. gnc-322744
Šmid Tomaž, Sojerjeva ulica 44, Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi SŠER.
gnz-322750
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Špiler Nina, Črešnjice 66, Cerklje ob Krki,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Kršo - Sevnica, izdano leta 2010. gnb-322770
Tomazin Luka, Ob žici 5, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Euro šola Ljubljana, izdano leta 2010. gni-323013
Tomić Luka, Savudrijska 4, Piran - Pirano, spričevalo 2. letnika ET Srednje ekonomske in poslovne šole Koper, izdano leta
2009/2010. gnf-323041
Tomljenović Boris, Šaranovičeva cesta 32,
Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana, izdana
leta 1996, 1997 in 1997. gnf-322791
Trstenjak Nuša, Okoslavci 72, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Frana Miklošiča Ljutomer, izdano leta 2004.
gno-323032
Turk Kristina, Cesta med vinogradi 34,
Koper - Capodistria, spričevalo 8. razreda
OŠ Elvire Vatovec Prade, izdano leta 2003.
gnr-322854
Udrih Urška, Grablovičeva ulica 32, Ljubljana, maturitetno spričevalo in obvestilo o
uspehu pri maturi Srednje ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2009. gnx-322877
Uglješić Suzana, Polanškova ulica 30,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Narodnega heroja Maksa Pečarja, izdano leta 2003.
gnz-323021
Vikič Emir, Dolnja Košana 7, Košana,
spričevalo 3. letnika Upravno administrativne šole Ljubljana, izdano leta 2003/04.
gnn-322833
Vrbavac Lejla, Litostrojska cesta 10, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Mirana Jarca. gnd-322768
Vrščaj Gatta Aleksander, Kolodvorska 51,
Črnomelj, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Črnomelj, izdano leta 2004. gne-322967
Vučić Dejan, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Martina Krpana,
izdano leta 2003. gnu-323051
Vukić Slavica, Ulica Andreja Kumarja 13,
Ljubljana, zaključno spričevalo Emona Efekta, št. 37, izdano leta 2000, izdano na ime
Vinčić Slavica. gno-322982
Zajc Klemen, Dergomaška ulica 13, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Elektrotehnične
srednje šole in gimnazije Ljubljana, izdano
leta 2010. gnn-322958
Zavrl Matija, Pot na Zali Rovt 7, Tržič,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske in turistične šole Radovljica, izdano leta 2009.
gnq-322955
Zupančič Iztok, Šemnik 26, Izlake, indeks,
št. 26108909, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gnn-322933
Zupančič Patricija, Šestkova ulica 7, Radomlje, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta
2010. gnu-323026
Zver Matej, Sotina 46, Rogašovci, maturitetno spričevalo Ekonomske šole Murska
Sobota, izdano leta 2010. gnz-322846
Žebovec Mateja, Stara cesta 11, Naklo,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj, izdano leta 2007. gnv-322875

Drugo preklicujejo
»Jure« prevozi in trgovina v tranzitu,
Varpolje 18, Rečica ob Savinji, licenco št.
007562, veljavnost do 13. 12. 2012, vozilo
CE Z3-312 M.A.N., serijska št. O0304328,
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izdan 12. 11. 2007 in licenco št. 007562,
veljavnost do 13. 12. 2012, vozilo CE J310S M.A.N., serijska št. O0304331, izdan 12. 11. 2007, izdala Obrtna zbornica.
gnj-322741
Artcom Artur Fornazarič s.p., Ulica 9. maja 15, Nova Gorica, licenco, št.
00301526, za vozilo Scania-Vabis R 143 MA
4x2L, registrska št. GO L1-902, izvod licence, št. 006998/003, izdan dne 25. 9. 2007,
veljavna od 24. 10. 2007 do 24. 10. 2012,
izdajatelj Obrtna zbornica Slovenije.
gnh-322814
Ašćerić Radovan, Kocbekova cesta 8, Ljubečna, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500027738001, izdal Cetis Celje. gnl-322910
Babič Daša, Log 38, Bistrica ob Dravi, študentsko izkaznico, št. 62080635, izdala Univerza na Primorskem, Fakulteta
za turistične študije Portorož - Turistica.
gne-322942
Besal Tina, Trata VII/1, Kočevje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje, št.
0005996668. gnj-322962
Blaževič Elena, Vojkova ulica 8, Sežana,
študentsko izkaznico, št. 18090066, izdala
Filozofska fakulteta. gnw-322874
Bonifarti Beno, Poznanovci 66, Mačkovci, študentsko izkaznico, št. e1028669, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko
Maribor. gno-322782
Bornekar Blaž, Slomškova 3C, Slovenske Konjice, študentsko izkaznico, št.
19481751, izdala Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. gno-323057
Ceferin Tomo, Dašnica 26, Železniki,
študentsko izkaznico, št. 24930470, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnn-323033
Ciglar Rok, Potrčeva cesta 40, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 64100396, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gno-322757
Ciril Maver s.p., Turjaško naselje 2, Kočevje, hrvaško dovolilnico za mednarodni
prevoz, št. 0004064, izdala Obrtna zbornica
Slovenije. gns-323028
Čubrilović Cvetko, Pot na Rakovo Jelšo 319, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500011627003, z veljavnostjo
od 8. 6. 2010 do 31. 1. 2013, izdal Cetis
Celje. gng-322865
Danilo Medved s.p., Cirkovce 75A, Cirkovce, potrdilo za voznika, št. 006027/AD522-2159/2010, z veljavnostjo od 26. 5. 2010
do 10. 11. 2011, izdajatelj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, leto izdaje: 2010.
gnq-322930
Erjavec Bibi, Gabrovčec 39b, Ivančna
Gorica, študentsko izkaznico, št. 41100290,
izdala Medicinska fakulteta. gnr-322879
Florjan Andreja, Knafljev trg 10, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 20040085, izdala
Pravna fakulteta. gns-322903
Frank Nina, Ulica Ivana Suliča 9, Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico, št.
32030076, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnj-322987
Frigo transport, d.o.o., Vipavska cesta 13, Nova Gorica, dovolilnice, št. 060783
in 061930, oznaka države 804/11, za državo
Ukrajina, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gny-322780
Gradišar Gašper, Maleševa ulica 32, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 23100052,
izdala Fakulteta za strojništvo. gns-322978
Gričar Mateja, Plavški rovt 1a, Jesenice,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jesenice. gnh-322889
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Hartman Blažka, Kurirska pot 47, Ruše,
študentsko izkaznico, št. 0005972936, izdala Univerzi v Mariboru, Pedagoški fakulteti.
gnq-322905
Hladnić Tina, Kozinova ulica 17, Portorož - Portorose, študentsko izkaznico, št.
19424564, izdala Ekonomska fakulteta.
gnq-322830
Horvat Barbara, Ciril Metodova ulica 16, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 20100111, izdala Pravna fakulteta.
gnp-322756
Huđek Jan, Cesta Krimskega odreda 48,
Vrhnika, potrdilo o opravljenem uspehu 1. letnika Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano leta 2003. gnp-322731
Jaklič Nejc, Vavta vas 59A, Straža, študentsko izkaznico, št. 19427454, izdala
Ekonomska fakulteta. gnm-323059
Jazbec Mitja, Razgledna pot 27, Jesenice, študentsko izkaznico, št. 21070228,
izdala Fakulteta za družbene vede.
gnm-322734
Kalan Branko, Stara Loka 109, Škofja
Loka, mentorski tečaj za gostinstvo, št. A
11-III.07-13, izdala Šola za gostinstvo in turizem Ljubljana, leta 2007. gnh-322839
Kaurin Jovan, Steletova ulica 8, Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu za poklic
zidar, izdal Zavod za gradbeništvo Slovenije. gnl-322735
Kebe Kristina, Dolenje Jezero 1E, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 19839135,
izdala Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. gnf-322816
Klakočer Tilen, Hermana Potočnika 21,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠC za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije.
gnt-322827
Komac Dominika, Kettejeva 17, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 21091429, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnq-323005
Kompare Matej, Idrijska cesta 26, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št. 18081118,
izdala Filozofska fakulteta. gnk-323036
Kos Janez Elija, Bača pri Modreju 9, Most
na Soči, študentsko izkaznico, št. 23080244,
izdala Fakulteta za strojništvo. gnd-322893
Lampič Mojca, Partizanska cesta
15E, Grosuplje, študentsko izkaznico, št.
11100406, izdala Zdravstvena fakulteta.
gnk-322736
Lekan Miha, Cesta Dolomitskega odreda 60A, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19504311, izdala Ekonomska fakulteta.
gnu-322801
Levstek Nejc, Rakitnica 10, Dolenja vas,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje,
št. 1009567. gnz-323046
Logar Vid, Cesta na Rožnik 17, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 200090502,
izdala Pravna fakulteta. gnx-322873
Lučić Rade, Belokranjska ulica 25, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500024615000, izdana 30. 11. 2009.
gnx-322748
Makovec Dominik, Murski Črnci 61, Tišina, študentsko izkaznico, št. E1014734,
izdala Univerza v Mariboru. gng-322815
Malovrh Matic, Kodrova ulica 30a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19495004,
izdala Ekonomska fakulteta. gnp-322881
Marinković Ognjen, Morova ulica 2, Izola
- Isola, študentsko izkaznico, št. 22100023,
izdala Fakulteta za šport. gnf-323016
Marolt Rok, Zgornja Draga 18A, Višnja
Gora, študentsko izkaznico, št. 64050272,
izdala
Fakulteta
za
elektrotehniko.
gnm-322959

Maršič Črt, Gorenje 94, Stara Cerkev,
študentsko izkaznico, št. 23090103, izdala
Univerza v Ljubljani. gni-322813
Mavri Nika, Ulica P. Tomažiča 3, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 4907067,
izdala GEA college. gny-322872
Medved Iva, Miklavčeva ulica 16, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 21050464, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnv-323050
Merčun Anže, Sejmiška ulica 29, Domžale, študentsko izkaznico, št. 29006870,
izdala Naravoslovnotehniška fakulteta.
gnh-322789
Mernik Marko, Vojkova ulica 12, Celje,
študentsko izkaznico, št. 19440552, izdala
Ekonomska fakulteta. gnl-322985
Mitrović Ana, Ulica 21. oktobra 17a, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 31270138,
izdala Fakulteta za farmacijo. gnu-322751
Mravlje Kristjan, Mostaniška cesta 2, Cerkno, študentsko izkaznico, št.
21100361, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnk-322786
Pantner Dejan, Legen 101B, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico, izdala Univerza v Maribor, Zavod FERI. gnl-322935
Peterkovič Maja, Črnc 11, Brežice,
študentsko izkaznico, št. 30016206, izdala Fakulteta za kemijsko inženirstvo.
gnp-322981
PETROL, Slovenska energetska družba
d.d., Dunajska 50, Ljubljana-Petrol, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL
163/a, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana,
Dunajska cesta 50. gnr-322904
Podobnik Andrej, Vir pri Stični 51,
Ivančna Gorica, študentsko izkaznico, št.
21050594, izdala Fakulteta za družbene
vede. gny-322897
Prošič Breda, Dolenjska cesta 468A, Škofljica, študentsko izkaznico, št. 19245323,
izdala Ekonomska fakulteta. gnl-323010
Skočir Sandi, Matenja vas 73, Prestranek, študentsko izkaznico, št. 93643879,
izdala FERI Maribor. gnk-322961
Skok Tina, Židovska steza 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 49080039, izdala
GEA Colegge. gnj-322762
Skubic Marko, Brodarjev trg 15, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63100327, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnh-322864
Strnišnik Petra, Ljubljanska 106, Domžale, študentsko izkaznico, št. 21101076, izdala Fakulteta za družbene vede. gnf-322991
Širaj Domen, Ravnik 9a, Nova vas, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola tehniških
strok Šiška. gns-322803
Škrap Petra, Ivana Rozmana 1, Sežana,
dijaško izkaznico, izdal Šolski center Srečka Kosovela Sežana, številka 0006037483.
gnl-323060
Šmid Miha, Otoki 7, Železniki, študentsko
izkaznico, št. 63100419, izdala Fakulteta za
računalništvo in informatiko. gnb-322895
Toplišek Žan, Parižlje 44A, Braslovče,
študentsko izkaznico, št. 19469993, izdala
Ekonomska fakulteta. gnv-323000
Transmision d.o.o., Kocbekova cesta 8,
Ljubečna, licenco za vozilo Volvo, registrska
št. CE MC-127. gnf-322745
Transmision d.o.o., Kocbekova cesta 8,
Ljubečna, licenco za vozilo Renault, registrska št. CE CA648. gnz-322746
Transport Pušenjak d.o.o., Noršinci pri Ljutomeru 1F, Ljutomer, licenco, št.
GE002947/00125, za vozilo z registrsko št.
MS FN-808. gnp-322931
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Transport Pušenjak d.o.o., Noršinci pri Ljutomeru 1F, Ljutomer, licenco, št.
GE002947/00125, za vozilo z registrsko št.
MS P6-440. gno-322932
Trontelj Aljaž, Adamičeva cesta 3D, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 19420281,
izdala Ekonomska fakulteta. gnj-323062
Udovič Tadej, Selo pri Zagorju 18b, Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico, št.
19473058, izdala Ekonomska fakulteta.
gnd-322743
VEM OIL Viljem Živec s.p., Vitovlje 57, Šempas, digitalno tahografsko kartico, št. 10705000149250, izdal Cetis Celje.
gnv-322950
Vikić Anita, Cesta maršala Tita 1a, Jesenice, študentsko izkaznico, št. 19433671,
izdala Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. gnw-322924
Vuk David, Reboljeva ulica 10, Ljubljana, preklic certifikata NPK varnostnik,
št. 457, pridobljen v postopku potrjevanja,
izdan 19. 4. 2006, z oznako ev775/i518-06/C 457. gnj-322812
Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19A,
Ptuj, štampiljko pravokotne oblike z vsebino:
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, Splošna
ambulanta 6/2. gng-322915
Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19A,
Ptuj, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: Ivan Ivetič dr. med. gnf-322916
Zebič Aja, Puciharjeva ulica 37, Škofljica,
študentsko izkaznico, št. 19457515, izdala
Ekonomska fakulteta. gny-323022
Zorman Mateja, Preglov trg 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19460191, izdala
Ekonomska fakulteta. gnl-322810
Zupančič Hrdlička Žana, Kersnikova 28,
Mengeš, študentsko izkaznico, št. 18091190,
izdala Univerza v Ljubljani. gne-322817
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