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Javni razpisi

Št. 300-09/2011

Ob-4963/11
Preklic
Preklicujemo objavo Javnega razpisa
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Sevnica v letu 2011,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 34
z dne, 6. 5. 2011, na strani 1081 v skladu
s sprejetim Odlokom o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2011.
Občina Sevnica
Ob-4919/11
Popravek
Regionalna razvojna agencija Koroška
d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd, Garancijska shema za Koroško, je v sodelovanju
z bankami NLB d.d., NKBM d.d., Abanko
Vipa d.d., Banko Koper d.d., Deželno banko
Slovenije d.d., PBS d.d. in Delavsko hranilnico d.d. objavila dne 17. 6. 2011 v Uradnem
listu RS, št. 47 razpis za dolgoročne kredite
ter garancije za dolgoročne kredite za projekte mikro, malega in srednjega gospodarstva v letu 2011.
Objavljamo popravek v točki 6. na strani
1475. V prvem odstavku se na koncu stavka doda vejica in besedilo »razen pri Banki
Koper d.d. po tarifi banke.«
Po novem se šesta točka zgoraj navedenega razpisa glasi:
6. Stroški, povezani s kreditom oziroma
garancijo
Banka zaračuna za odobritev kredita
nadomestilo v višini 0,3% od stanja kredita, oziroma min. 90 EUR. Stroški vodenja
kredita se ne zaračunavajo, razen pri Banki
Koper d.d. po tarifi banke.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
Regionalna razvojna agencija
za Koroško d.o.o
Št. 430-2609/2010/3
Ob-4970/11
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11) – ZJF
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09), objavlja Ministrstvo
za notranje zadeve

javni razpis
za izvajanje projekta »Uporaba
slovenskega jezika v vsakdanjem
življenju«, št. 430-2609/2010,
ki se financira iz Evropskega sklada
za begunce in sredstev Ministrstva
za notranje zadeve
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Podatki o predmetu javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje
projekta »Uporaba slovenskega jezika
v vsakdanjem življenju« za osebe s statusom mednarodne zaščite, ki se financira iz
Evropskega sklada za begunce in sredstev
Ministrstva za notranje zadeve, v letih 2012
in 2013, in obsega naslednja sklopa:
Sklop 1: Izvajanje projekta »Uporaba
slovenskega jezika v vsakdanjem življenju«
v Ljubljani;
Sklop 2: Izvajanje projekta »Uporaba
slovenskega jezika v vsakdanjem življenju«
v Mariboru.
Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti (sklopa 1 in 2) ali posamezen sklop v celoti (izvajanje celotnega
programa v posameznem sklopu). Prijavitelji
se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela projekta iz posameznega sklopa
javnega razpisa.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisani dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
· Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu;
– niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem postopku ali postopku prisilnega
prenehanja;
– imajo poravnane vse davke, prispevke
in druge dajatve določene z zakonom;
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti
njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za
pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnine pri
volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za

nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec
ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno
obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti;
· Projekti morajo imeti realne in jasno
postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom
razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in
naročnika;
– Projekti se ne smejo izvajati kot del
drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih projektov;
– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti
izvajanje projekta po načelu nepridobitnosti.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje
katerega od zgoraj navedenih pogojev, se
vloga izloči.
4. Obvezna vsebina vloge
· Izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci
iz razpisne dokumentacije za pripravo vloge:
– Obrazec vloge (priloga št. IV/1);
– Splošna izjava prijavitelja projekta (priloga št. IV/2);
– Pooblastilo prijavitelja za pridobitev
podatkov iz uradnih evidenc – za pravno
osebo (priloga št. IV/3a);
– Pooblastilo za pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc – za fizične osebe (priloga
št. IV/3b);
– Izjava prijavitelja projekta – DDV (Priloga št. IV/4);
– Podatki o prijavitelju (Priloga št. IV/5);
– Podatki o kadrih – izvajalcih projekta
(Priloga št. IV/6);
– Načrtovani logični okvir projekta (Priloga št. IV/7);
– Načrtovani proračun projekta – po vrsticah proračuna (Priloga št. IV/8a);
– Načrtovani proračun projekta – po kategorijah upravičenih stroškov – zbirno (Priloga št. IV/8b).
· Vzorec pogodbe (V. del razpisne dokumentacije): Prijavitelj mora parafirati vse
strani vzorca pogodbe ter podpisati in žigosati zadnjo stran vzorca pogodbe.
· V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno vlogo, mora ta sku-
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pina prijaviteljev v vlogi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi projekta (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu ter zahtevana dokazila v skladu
z 8. točko Obvezna vsebina vloge v razpisni dokumentaciji.
· Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo poleg Splošne izjave
prijavitelja projekta iz priloge št. IV/2, v vlogi predložiti tudi naslednje dokumente:
– Dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden
oziroma prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja,
– Dokazilo, da ni bil prijavitelj niti njegov
zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje,
sprejemanje podkupnine pri volitvah (za
fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje
daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec
ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno
obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti,
– Dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež,
– Registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je javni razpis, ki mora izkazovati zadnje stanje ter kopija mora biti enaka
originalu.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog. V primeru, da prijavitelj v vlogi ne bo predložil vseh zgoraj
navedenih dokazil in izpolnjenih obrazcev
iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo
njegova vloga formalno nepopolna, ga bo
komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Vloga,
katere prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bo zavržena.
5. Izdelava in predložitev vloge
Vloga se sestavi tako, da prijavitelj vpiše
zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te.
Prijavitelj poda vlogo na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini
in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani
prijavitelja. Prijavitelj priloge izpolni, podpiše
in žigosa.
Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem
ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan.
Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen
obrazec prijave iz priloge št. IV/9 razpisne
dokumentacije. V primeru, da vloga ni označena kot je navedeno, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje vloge ali za
založitev vloge.
6. Merila za izbor projektov: merilo za
ocenitev vloge je cena oziroma skupna
vrednost projekta, ob izpolnjevanju vseh
zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji. Za vsak posamezen sklop
bo izbrana najugodnejša vloga po merilu
cena, oziroma prijavitelj z najnižjo ponujeno
vrednostjo projekta. V primeru, da projekt
ne ustreza posameznemu kriteriju, se vloga izloči.
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7. Izločitev vloge
Prijavitelj projekta bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih:
– kolikor prijavitelj ni registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa, za katerega
daje vlogo;
– kolikor je zoper prijavitelja uveden oziroma je prijavitelj v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku
prisilnega prenehanja;
– kolikor prijavitelj nima poravnanih vseh
davkov, prispevkov in drugih dajatev, določenih z zakonom;
– kolikor je bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08):
hudodelsko združevanje, sprejemanje
podkupnine pri volitvah (za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če
je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;
– kolikor je prijavitelj za namen izvajanja
projekta, za katerega se prijavlja, že prejel
pomoč kateregakoli drugega organa oziroma institucije Republike Slovenije oziroma
Evropske unije ter pri izvedbi projekta prihaja do dvojnega financiranja;
– kolikor se ugotovi, da pri izvedbi projekta prihaja do pridobitne dejavnosti;
– kolikor se ugotovi, da so interesi prijavitelja v nasprotju z interesi in cilji projekta;
– kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v vlogi navedel napačne ali zavajajoče podatke.
Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se
lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po
opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan
sklep o izbiri izvajalca ter po sklenitvi pogodbe. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali
več izključitvenih razlogov po izdaji sklepa
o izbiri, se sklep razveljavi. V primeru, da se
ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih
razlogov po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Vloga bo v postopku analize izločena tudi v primeru, da le-ta
ne bo izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne
dokumentacije.
8. Način financiranja
Prijavitelji projektov lahko s strani naročnika prejmejo sredstva v višini 100%
vseh predvidenih upravičenih odhodkov projekta. Projekt se financira 75% iz sredstev
Evropskega sklada za begunce ter 25% iz
sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Naročnik bo označil kot upravičene ter
plačal le tiste stroške, ki:
1. bodo nujno potrebni za izvajanje aktivnosti, zajetih v projektu, ki je del letnih
programov, kot jih odobri Komisija;
2. bodo razumni in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja, zlasti gospodarnosti in stroškovne učinkovitosti;
3. bodo nastali pri izvedbi aktivnosti izvajalcu v RS, razen v primeru mednarodnih
organizacij javnega sektorja, ki si prizadevajo doseči iste cilje iz temeljnega akta o ustanovitvi sklada;

4. bodo povezani s ciljnimi skupinami,
kakor so navedene v temeljnem aktu o ustanovitvi sklada;
5. bodo nastali v skladu z določbami
pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil s ponudnikom-izvajalcem.
Izvajalec mora vzpostaviti ustrezen sistem knjiženja (ločeno glede na stroškovni
nosilec projekta), iz katerega bodo jasno
razvidni stroški in transakcije, ki se nanašajo
na projekt oziroma, da bo jasna revizijska
sled.
Financirani bodo stroški, ki so izključno
vezani na izvajanje projekta in bodo navedeni v načrtovanem logičnem okvirju projekta in v načrtovanem proračunu projekta
v posamezni kategoriji, in sicer do navedene
višine.
Neposredni upravičeni stroški so sestavljeni iz naslednjih kategorij:
– stroški osebja (A),
– potni stroški in dnevnice (B),
– oprema (C),
– nepremičnine (D),
– potrošni material, zaloge in splošne
storitve (E),
– podizvajanje,
– stroški povezani s sofinanciranjem EU
(F),
– stroški za strokovnjake (G),
– drugi neposredni stroški (H).
Stroške za osebje štejemo kot neposredne stroške in so upravičeni za osebe, ki
imajo ključno in neposredno vlogo v projektu (projektni vodje in drugo osebje, ki je
operativno vključeno v projekt) na primer
v dejavnosti načrtovanja projekta, izvajanja
(ali spremljanja) operativnih dejavnosti, zagotavljanja storitev končnim prejemnikom
(ciljnim skupinam) projekta itd. ter podporno vlogo (generalni direktor, računovodja,
podpora pri naročanju, kadrovska podpora,
podpora informacijske tehnologije, administrator, receptor). Stroški boleznin in ostalih
stroškov, ki so povrnjeni s strani ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje RS), niso
upravičeni do povračila. Prav tako stroški
jubilejnih nagrad, nadur, stimulacij in podobno, niso upravičen strošek.
Prijavitelj navede podatke o kadrih – izvajalcih projekta v vlogi. Izjemoma, če imena oseb do obojestranskega podpisa te
pogodbe še niso znana ali jih ni mogoče
razkriti, je treba navesti strokovne in tehnične sposobnosti oseb, predvidenih za izvajanje ustreznih funkcij/nalog v okviru projekta.
Izvajalec mora imena sporočiti najkasneje
v roku 8 dni od obojestranskega podpisa
pogodbe.
Potni stroški in dnevnice so upravičeni
kot neposredni stroški samo:
– za osebje prijavitelja – izvajalca, katerega stroški so upravičeni, kakor je opredeljeno v točki A;
– za druge osebe zunaj prijavitelja – izvajalca, ki sodelujejo pri izvedbi projekta.
V tem primeru je treba hraniti sezname prisotnosti kot dokazila.
Potni stroški so upravičeni na podlagi
dejansko nastalih stroškov.
Stroški, povezani z nakupom opreme, so
upravičeni samo, če so bistveni za izvajanje
projekta in predhodno pisno odobreni s strani naročnika. Oprema mora imeti tehnične
značilnosti, ki jih zahteva projekt, in je skladna z veljavnimi merili in standardi.
Nepremičnine morajo imeti tehnične značilnosti, ki jih zahteva projekt in so skladne
z veljavnimi merili in standardi.
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Najem nepremičnin je upravičen do sofinanciranja, če obstaja jasna povezava med
najemom in cilji zadevnega projekta pod
spodaj navedenimi pogoji in brez poseganja
v uporabo strožjih nacionalnih predpisov:
– nepremičnine niso bile kupljene s sofinanciranjem EU;
– nepremičnine se morajo uporabljati
samo za izvajanje projekta. V nasprotnem
primeru je upravičen samo tisti delež stroškov, ki ustreza uporabi za namene projekta.
Stroški za potrošni material, zaloge in
splošne storitve so upravičeni, če so opredeljivi in neposredno potrebni za izvajanje
projekta.
Posredni upravičeni stroški (I) ne smejo
presegati 7% skupne vrednosti neposrednih
upravičenih stroškov opredeljenih v načrtovanem proračunu projekta.
Posredni stroški se nanašajo na kategorije stroškov, ki niso opredeljivi kot stroški, neposredno povezani s projektom. Med
to vrsto stroškov štejemo stroške, ki jih ne
moremo neposredno zaračunati, vendar
morajo biti povezani s projektom. Določen
odstotek skupnega zneska neposrednih
upravičenih stroškov lahko velja za posredne stroške, če:
– so posredni stroški predvideni v načrtovanem proračunu projekta;
– posredni stroški ne vključujejo stroškov, dodeljenih pod drugo kategorijo proračuna za projekt;
– se posredni stroški ne financirajo iz
drugih virov.
Posredni stroški so načrtovani v fiksnem
odstotku glede na načrtovane neposredne
stroške projekta, ki so opredeljeni v Načrtovanem proračunu projekta – po vrsticah
proračuna (Priloga IV/8a). Absolutni znesek
načrtovanih posrednih stroškov projekta
mora biti razviden iz Načrtovanega proračuna projekta (Priloga IV/8b).
Financiranje stroškov je podrobneje
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
Na splošno morajo biti končni upravičenci – izvajalci sposobni sami izvajati dejavnosti, povezane s projektom. Podizvajanje
mora biti zato omejeno in ne sme presegati
40% neposrednih upravičenih stroškov projekta, razen, če je ustrezno utemeljeno in ga
odgovorni organ – naročnik vnaprej odobri.
Stroški, ki ne bodo financirani:
– DDV, razen če izvajalec ni zavezanec
za DDV (oziroma je fizična oseba), kar mora
dokazati z verodostojnimi listinami;
– donos kapitala, dolgovi in stroški dolžniške obveznosti, negativne obresti, devizne provizije in izgube, rezervacije za izgube ali morebitne bodoče obveznosti, plačilo
dolgovanih obresti, dvomljivi dolgovi, globe,
denarne kazni, stroški sodnih postopkov;
– prekomerni ali nebistveni/nepotrebni
izdatki (primernost izdatkov se dokazuje
z ustreznimi dokazili), iz katerih je razvidno
primerno razmerje med ceno in kakovostjo
oziroma ustrezna tržna vrednost izdatkov.
Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo
izdatka je tisto, ki je edino upravičeno za
izvajanje projekta. Ustrezna dokazila za primernost izdatkov so npr. pridobljene tržne
ponudbe pred nastankom izdatka (kjer je to
opredeljeno v okviru posameznih členov za
upravičenost izdatkov te pogodbe); dokazila
iz katerih je razvidno, da je dejansko nastali
strošek dela v skladu s standardi v določenem poklicu, itd. Kolikor nastali izdatki
presegajo tržne cene oziroma ne dosegajo

najugodnejšega razmerja med ceno in kakovostjo, jih naročnik označi kot prekomerne in
so kot taki neupravičeni, zato je koristno, da
izvajalec že pred samim nastankom posameznega izdatka izvede ustrezne postopke
in tako zagotovi primernost izdatkov. Bistvenost/potrebnost izdatkov se ocenjuje tako,
da se presoja nujnost določenega izdatka
za uspešno izvedbo projekta oziroma vpliv
na možnosti za dokončanje projekta, če določenega izdatka ne bi bilo. Ta presoja se
mora izvajati pred nastankom, med nastankom in po nastanku izdatka, tako na strani izvajalca kot naročnika. Kolikor naročnik
ugotovi, da izostanek nastanka določenega
izdatka ni ovira za dokončanje projekta, se
tovrstni izdatek označi kot nebistven/nepotreben in je kot tak neupravičen, zato je koristno, da izvajalec že pred samim nastankom
posameznega izdatka izvede to presojo);
– stroški za reprezentanco izključno za
projektno osebje;
– stroški, ki jih je prijavil izvajalec in so bili
kriti v okviru drugega projekta ali delovnega
programa, ki se financira iz sredstev EU;
– nakup zemljišča ter nakup, gradnja in
prenova nepremičnine;
– prispevki v naravi.
Hranjenje dokumentacije
Izbrani prijavitelj mora finančno-računovodsko dokumentacijo in ostale dokumente,
s katerimi izkazuje stroške projekta (prejete
račune, potrdila, druga dokazila o plačilu ali
računovodske listine z enakovredno dokazno vrednostjo), hraniti še 8 let in 8 mesecev od letnice letnega programa 2011, tj. do
31. 8. 2019.
Izplačilo sredstev
Izvajalcu bodo sredstva izplačana na
transakcijski račun v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS oziroma
30. dan od datuma uradnega prejema zahtevka za izplačilo, za potrjen nesporni del.
Povračilo stroškov, ki bodo izvajalcu nastali
pri izvedbi projekta, bo naročnik nakazal
izvajalcu po izvedeni vsebinski in finančni
kontroli prejetega zahtevka za izplačilo z obveznimi prilogami.
Zahtevku mora biti obvezno priloženo:
vsebinsko poročilo o izvedenih aktivnostih
in doseganju specifičnih ciljev in rezultatov projekta, finančno poročilo o dejanskem
proračunu projekta v zvezi z izvedenimi aktivnostmi v vsebinskem poročilu in dokazila
o nastanku vsakega zahtevanega upravičenega stroška iz poročila o dejanskem proračunu projekta.
Zahtevek za izplačilo se pošlje tako v pisni kot v elektronski obliki. Naročnik posreduje izvajalcu datoteke s predlogami obrazcev za zahtevek za izplačilo ter vsebinsko in
finančno poročilo. Izvajalec projekta vnese
v posredovane obrazce ustrezne podatke
ter natisne zahtevek za izplačilo s prilogami, ki ga podpiše odgovorna oseba. Izvajalec pošlje naročniku zahtevek za izplačilo z ustreznimi prilogami v pisni obliki ter
v obliki datotek, ki vsebujejo identične informacije, prek elektronske pošte (na elektronski naslov skrbnika pogodbe in tehničnega
skrbnika pogodbe).
V primeru, da je izvajalec oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in
deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod
ali ustanova, ter je v svoji vlogi označil, da
želi prejeti predplačilo, je pod pogoji iz razpisne dokumentacije upravičen do predplačila
sredstev. Izvajalec posreduje naročniku pisni
zahtevek za avans. Izvajalec je upravičen

Št.

81 / 14. 10. 2011 /

Stran

2355

do dveh predplačil, vsakega do višine 20%
od nerealizirane pogodbene vrednosti.
Izplačilo sredstev predplačila bo naročnik izvršil v 15 dneh od prejema zahtevka
za avans.
V primeru, da izvajalec projekt izvede
v zmanjšanem obsegu oziroma ne doseže
ciljev in rezultatov projekta, ki so opredeljeni
v Načrtovanem logičnem okvirju projekta,
naročnik delež financiranja zniža glede na
dejansko izvedene aktivnosti oziroma dejansko dosežene operativne cilje.
Izplačilo sredstev in predplačila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Obdobje, v katerem morajo biti sredstva
porabljena
Izvajanje po sklenjeni pogodbi se mora
zaključiti najkasneje do 30. 6. 2013. Prejeta sredstva morajo biti porabljena v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna
Republike Slovenije in črpanje sredstev iz
Evropskega sklada za begunce.
Pogodba
se
bo
z
izbranim(-i)
prijaviteljem(-i) za posamezen sklop sklenila za obdobje od podpisa pogodbe do 30. 6.
2013.
9. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Skupna okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis za izvajanje aktivnosti
od podpisa pogodbe do 30. 6. 2013 znaša
35.000,00 EUR, in sicer:
– za sklop 1: 23.000,00 EUR;
– za sklop 2: 12.000,00 EUR.
Zgoraj navedeni zneski po posameznih
sklopih predstavljajo višino sredstev, namenjenih za izvedbo aktivnosti projekta za izpolnitev ciljev po letnem programu. Sredstva
za izvajanje predmetnega javnega razpisa
so za sklopa 1 in 2 zagotovljena s strani
Evropskega sklada za begunce in sredstev
Ministrstva za notranje zadeve.
10. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 14. 11. 2011, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in
jih neodprte vrnila prijaviteljem.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji projektov obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izboru projektov oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku
15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma
v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
Naročnik bo izdal sklepe o izboru projektov in višini financiranja projektov.
Podatki o imenu izvajalca, nazivu projekta ter višini odobrenih javnih sredstev in
sredstev EU bodo javno objavljeni.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na
internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«,
levi meni »Javna naročila«.
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«,
levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo
vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel
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zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do
dne 4. 11. 2011.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem
naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,
zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni
»Javna naročila«.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjn.mnz@gov.si ali
po faksu 01/428-57-91, s pripisom: Dodatne
informacije – Javni razpis za izvajanje projekta »Uporaba slovenskega jezika v vsakdanjem življenju, št. 430-2609/2010«.
Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih
naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega
roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo
posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 2423
Ob-4944/11
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega razpisa: oddaja poslovnih prostorov na naslovu: Gospodinjska
ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
3. Vrsta nepremičnine: poslovni prostori
v II nadstropju, v izmeri 342,91 m2. Objekt
leži na parceli št. 647/1, k.o. Zgornja Šiška.
4. Ponudnik mora ponuditi ceno in sicer za:
– poslovne prostore …... € za 1 m2 mesečno, brez vključenega DDV.
Poslovnim prostorom pripadajo še skupni prostori in 10 urejenih parkirnih mest.
Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja pogodbe.
5. O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku osem dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega ponudnika.
6. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o najemu nepremičnine, se šteje, da
odstopa od ponudbe. V tem primeru se pogodba sklene z drugim najugodnejšim ponudnikom.
7. Način in rok plačila: najemnik je dolžan
plačati varščino v višini dveh najemnin ob
podpisu najemne pogodbe na transakcijski
račun BA – CA Ljubljana, 29000-0055148819
ali Banka Koper, 10100-0039157343.
Sledijo mesečna plačila najemnine na
30. dan v mesecu. Položena varščina se
ob prekinitvi pogodbe vrne v primeru, da se
najeta nepremičnina nahaja v dogovorjenem stanju in so plačane vse dogovorjene
obveznosti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Franjem Lesjakom,
tel. 041/651-532.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 27. 10. 2011, do 10. ure. Ponudbe se
označi: »Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj«.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ponudbi je potrebno priložiti:
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– pooblastilo osebi za zastopanje, na
odpiranju za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve. Dunajska 106, 1000 Ljub
ljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. 10. 2011, ob 11. uri,
na Zavodu Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106/VIII, 1000 Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-4975/11
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta, ki ga je
sprejel Upravni odbor Kemijskega inštituta,
objavljamo
razpis
Preglova nagrada Kemijskega inštituta
za izjemno doktorsko delo na področju
kemije in sorodnih ved
Nagrada obsega plaketo in denarno nagrado v vrednosti 1.000,00 €.
Pravico sodelovanja na natečaju za izjemno doktorsko delo imajo raziskovalci s slovenskim državljanstvom, ki so uspešno zaključili doktorsko delo na področju kemije in
sorodnih ved po 9. oktobru 2010. Pravico do
sodelovanja imajo tudi vsi raziskovalci, ki so
večino doktorskega dela opravili v Sloveniji
in kandidati, ki iz utemeljenih razlogov niso
uspeli sodelovati na natečaju v letu 2010.
Prijavljene kandidate bo ocenjevala strokovna komisija v naslednji sestavi:
dr. Mojca Benčina (predsednica), doc.
dr. Jože Grdadolnik, doc. dr. Janez Mavri,
prof. dr. Albin Pintar in prof. dr. Nataša Zabukovec Logar.
Javne predstavitve doktorskih del kandidatov, ki bodo oddali popolne vloge,
bodo predvidoma v četrtek, 24. novembra
2011, na Kemijskem inštitutu.
Predložitev prijav: do 11. novembra 2011,
na naslov: Brigita Pirc, Razpis za Preglove
nagrade KI, Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana.
Vlogi mora biti priloženo:
– obrazložitev dosežkov kandidata in njihovega pomena,
– po en izvod doktorskega dela,
– po en izvod člankov, povezanih z doktorskim delom, ki so bili objavljeni v revijah
s faktorji vpliva,
– izpisek člankov iz baze Cobiss,
– izpis citiranosti vseh del na podlagi
Web of Science (posebej označiti dela, ki
so del doktorata).
Komisija bo v dveh tednih po predstavitvi izbrala do tri nagrajence. Dobitniki nagrad bodo razglašeni na prednovoletnem
sprejemu direktorja inštituta v prvi polovici
decembra 2011.
Kemijski inštitut Ljubljana
Št. 014-6/2011
Ob-4920/11
Občina Kamnik na podlagi 6. člena Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za
podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 126/06) ter sklepa
občinskega sveta z 31. seje, z dne 10. 3.
2010, št. 0322-2/2010 – 6, objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva
na območju Občine Kamnik
1. Naročnik (koncedent): Občina Kamnik.
2. Predmet koncesije: javna služba izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva
v obsegu do 11 oddelkov (od tega vsaj 70%
oddelkov za I. starostno obdobje).
3. Območje izvajanja dejavnosti (lokacija koncesijskega objekta): KS Duplica, KS
Kamnik-Center, KS Novi trg, KS Perovo in
KS Nevlje.
4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: koncesionar mora
– biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva;
– imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, iz katerega je razvidno, daizvaja javno
veljavni program;
– imeti pozitivno mnenje Strokovnega
sveta R Slovenije za splošnoizobraževanje
o ustreznosti programa;
– imeti na območju, določenem v razpisu
zagotovljene prostore in opremo v skladu
s predpisi;
– imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi;
– imeti večletni poslovni načrt in letni
delovni načrt;
– izvajati najmanj 9-urni dnevni program,
glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov (z zagotovitvijo poslovnega časa min.
od 5.30 do 17. ure);
– dejavnost opravljati za ceno programa,
kot jo določa občinski svet;
– predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, veljavno do uresničitve zavarovanja za izpolnjevanje pogodbenih določil
oziroma najkasneje do 31. 1. 2012.
5. Participacija občine: občina bo koncesionarjem, izbranim na javnem razpisu
za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, namenila
nepovratna sredstva v višini 50.000 EUR
(brez obresti) na oddelek, vendar tretjino
v letu 2011. Naslednja tretjina sofinancerskega deleža bo koncesionarjem izplačana
mesec dni po sprejetem proračunu za leto
2012, vendar ne pred 31. 1. 2012, zadnja
tretjina pa mesec dni po sprejetem proračunu za leto 2013, vendar ne pred 31. 1.
2013.
6. Zavarovanje dejavnosti in participacije občine: ponudnik mora predložiti izjavo,
da bo v primeru izbora zagotovil ustrezno
zavarovanje za izpolnjevanje pogodbenih
določil.
7. Čas, za katerega se dodeljuje koncesija: 10 let, z možnostjo predčasnega odstopa
od koncesijske pogodbe – po 7 letih.
8. Rok, do katerega se sprejemajo prijave: 30. 11. 2011 do 10. ure.
9. Način predložitve ponudb
Kandidati morajo ponudbo predložiti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis: koncesija za področje predšolske vzgoje«, v vložišče Občine Kamnik,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden poln naziv in naslov ponudnika. Prepozno prispele ponudbe
se bodo neodprte vrnile ponudnikom.
10. Merila za izbiro:
– ocena objekta, prostora in opreme –
30 točk,
– nadstandardni program – 20 točk,
– število oddelkov v posameznem okolišu – 15 točk,
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– predlagana lastna cena programa –
10 točk,
– lokacija vrtca oziroma oddelka – 10
točk,
– rok pričetka izvajanja javne službe –
10 točk,
– pisne pozitivne reference ponudnika
– 5 točk.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
11. Čas odpiranja ponudb: 30. 11. 2011
ob 11. uri, v prostorih Občine Kamnik (pritličje, soba 17).
12. Dosegljivost razpisne dokumentacije:
razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Kamnik, www.kamnik.si od
datuma objave razpisa dalje. Kontaktna oseba: Katarina Ščetinin Sever (tel. 831-81-39;
katarina.scetinin-sever@kamnik.si) in Vesna Krmavnar (tel. 831-81-05).
13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: predvidoma v 30 dneh po
odpiranju ponudb.
Občina Kamnik
Št. 478-172/2011-48/03
Ob-4945/11
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj v skladu z Zakonom 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), na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2011,
sprejetega na 6. seji Sveta Mestne občine
Kranj, 11. 5. 2011, Dopolnitve letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Kranj za leto 2011, sprejete
na 7. seji Sveta Mestne občine Kranj dne
22. 6. 2011 ter na podlagi 18. in 44. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/07) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so
1. Nepremičnina – del zemljišča parcelna
številka 252/3, njiva, v izmeri 6425 m2, k.o.
Klanec, v približni izmeri 550 m2, v deležu
550/6425, na skici označeno s št. 1, za izklicno ceno 170,00 EUR/m2 zemljišča (DDV
ni vključen v ceno).
Vse stroške postopka, davek na dodano
vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi
kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišča,
ki je predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
2. Nepremičnina – del zemljišča parcelna
številka 258/2, njiva, v izmeri 2304 m2, k.o.
Klanec, v približni izmeri 800 m2, v deležu 800/2304 in del zemljišča parcelna številka 259/1, njiva, v izmeri 2569 m2, k.o.
Klanec, v približni izmeri 400 m2, v deležu
400/2569, na skici označeno s št. 2, za izklicno ceno 170,00 EUR/m2 zemljišča (DDV
ni vključen v ceno).
Vse stroške postopka, davek na dodano
vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi
kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.

3. Nepremičnina – del zemljišča parcelna
številka 262/1, njiva, v izmeri 6294 m2, k.o.
Klanec, v približni izmeri 1000 m2, v deležu
1000/6294, na skici označeno s št. 3, za izklicno ceno 170,00 EUR/m2 zemljišča (DDV
ni vključen v ceno).
Vse stroške postopka, davek na dodano
vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi
kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
4. Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 207/2, njiva, v izmeri 2840 m2,
vpisanega v vl. št. 700, k.o. Klanec, v približni izmeri 520 m2, v deležu 520/2840,
del zemljišča parcelna številka 208/2, njiva,
v izmeri 1427 m2, vpisanega v vl. št. 700,
k.o. Klanec, v približni izmeri 800 m2, v deležu 800/1427 in del zemljišča parcelna številka 209/2, travnik, v izmeri 1957 m2, k.o.
Klanec, v približni izmeri 950 m2, v deležu
950/1957, za izklicno ceno 170,00 EUR/m2
zemljišča (DDV ni vključen v ceno).
Vse stroške postopka, davek na dodano
vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi
kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
5. Nepremičnina – stavba s pripadajočim
zemljiščem na naslovu Gasilska ulica 17
in 19 v Kranju, ki stoji na zemljišču parc.
št. 200/1, stanovanjska stavba, v izmeri
298 m2, dvorišče, v izmeri 414 m2 in gospodarsko poslopje, v izmeri 81 m2, k.o.
Stražišče, za izklicno ceno 217.929,00 EUR
(brez vključenega davka na promet z nepremičninami).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
6. Nepremičnina – del zemljišč parcelna
številka 94/8 in 269/2, k.o. Struževo, v približni izmeri 3.600 m2, skupaj s pravnomočnim
gradbenim dovoljenjem, ki je namenjeno za
gradnjo dveh stanovanjskih blokov v Struževem – gradbena parcela objektov B in C, za
izklicno ceno 384.831,90 EUR (brez vključenega DDV), od katerega znaša vrednost
nepremičnine 306.000,00 EUR in vrednost
projektne dokumentacije in geodetskega
posnetka 78.831,90 EUR. Komunalni prispevek znaša ca. 246.000,00 EUR in ni
vključen v ceni.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v torek, dne 8. 11. 2011, ob
10. uri v sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
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Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
in tuje pravne in fizične osebe:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Urad
za okolje in prostor pri Mestni občini Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do ponedeljka,
dne 7. 11. 2011 do 12. ure, dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime
odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do srede, dne 2. 11. 2011 na
Uradu za finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini
10 odstotkov izklicne cene nepremičnine oziroma premičnine, ki jo bo dražil na
javni dražbi, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko
odobritve 18 75515-2010003-43060009
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje
varščina.«.
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z najugodnejšim dražiteljem
v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun,
št. 01252-0100006472 Mestne občine Kranj
v roku, ki ne sme biti daljši kot trideset dni od
sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Davek na dodano vrednost oziroma
davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične
stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja, plača kupec.
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VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj
iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže
s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena določena na m2, lahko
dvigajo ceno na m2 površine za večkratnik
zneska 5 EUR,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena do 40.000 EUR lahko dvigajo
za večkratnik zneska 250 EUR,
6. dražitelji za nepremičnine oziroma
premične stvari, za katere je izklicna cena
nad 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik
zneska 500 EUR,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo: Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih
skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin in premičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do četrtka, dne 3. 11. 2011
do 12. ure, na tel. 237-31-31 ali 237-31-15.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, Urad za okolje in prostor in bodo objavljene na internetni strani: www.kranj.si.
XII. Razpisno dokumentacijo in osnutek pogodbe, lahko zainteresirane osebe,
ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo
na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor, v času
uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Ob-4946/11
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Šentrupert (Uradni list RS,
št. 90/07 in 63/10), Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 4/11) in Sklepa župana o razpisu
štipendij, objavlja Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert
javni razpis
za dodelitev štipendij dijakom
in študentom Občine Šentrupert
za šolsko oziroma študijsko leto
2011/2012
1. Predmet javnega razpisa: podelitev
ene štipendije za izobraževalni program
na področju turizma in dveh štipendij za
nadarjene dijake in študente Občine Šentrupert.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Pravico do štipendije Občine Šentrupert lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo
srednješolski program poklicne ali strokovne šole ali program gimnazije ter študenti
dodiplomskega študija višješolskega, visokošolskega ali univerzitetnega programa,
razen študenti z vpisanim absolventskim
statusom, če izpolnjujejo naslednje splošne
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima stalno prebivališče v Občini
Šentrupert,
– da ima status dijaka oziroma status
rednega študenta,
– da je njegovo izobraževanje neprekinjeno in redno,
– da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu
RS za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima status zasebnika ali samostojnega
podjetnika, ni lastnik ali solastnik podjetja in
ne prejema druge štipendije v RS.
Kandidat za štipendijo, ki se podeljuje za
izobraževalne programe na področju turizma, mora poleg zgoraj navedenih splošnih
pogojev izpolnjevati še pogoj:
– da je redno vpisan v srednješolski izobraževalni program turistični tehnik oziroma višješolski, visokošolski strokovni ali
univerzitetni študijski program za področje
turizma.
Kandidat za štipendijo za nadarjene dijake in študente mora poleg zgoraj navedenih
splošnih pogojev izpolnjevati še pogoj: da je
v preteklem šolskem letu dosegel najmanj
prav dober učni uspeh – učenci in dijaki oziroma najmanj povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti.
3. Kriteriji za dodelitev štipendije so:
– boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata;
– letnik izobraževanja, pri čemer ima ob
enakih pogojih prednost kandidat vpisan
v višji letnik;
– oddaljenost šole od kraja bivanja;
– ob enakih ostalih pogojih ima pri vseh
vrstah štipendije, ki jih podeljuje Občina
Šentrupert, prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana. Dohodek na
družinskega člana se bo izračunal v skladu
z 10. in 11. členom Pravilnika o podeljevanju
štipendij Občine Šentrupert (Uradni list RS,
št. 90/07 in 63/10).
Popolne, ustrezno dokumentirane in
v razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje. Na osnovi
prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter
na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila
poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Šentrupert.
4. Okvirna vrednost in število štipendij:
za šolsko oziroma študijsko leto 2011/2012
bodo v skladu s Pravilnikom o podelitvi
štipendij Občine Šentrupert in njegovimi
spremembami, predvidoma dodeljene 3
štipendije, in sicer: 1 štipendija za izobraževalni program na področju turizma in 2
štipendiji za nadarjene (1 za dijake in 1
za študente). Višina štipendije za dijake bo
znašala 120,00 EUR mesečno, za študente
pa 130,00 EUR mesečno.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
podelitev štipendij za leto 2011 in 2012 znaša 4.560,00 EUR. Sredstva so zagotovljena
v proračunu Občine Šentrupert, na podlagi
Odloka o proračunu Občine Šentrupert za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 4/11).
5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora
biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu,

ki je sestavni del javnega razpisa, h kateri je
potrebno priložiti naslednja dokazila:
– originalno potrdilo o vpisu za šolsko
oziroma študijsko leto 2011/2012;
– fotokopija spričevala oziroma potrdilo
o opravljenih izpitih v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011;
– fotokopija osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista).
6. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Šentrupert: www.sentrupert.si.
Obrazci so od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljivi v sprejemni pisarni Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232
Šentrupert in na spletni strani občine.
7. Rok za oddajo prijave in način oddaje: prijavo z zahtevanimi dokazili je potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje
do 29. oktobra 2011, na naslov: Občina
Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, z oznako »Ne odpiraj – vloga za podelitev štipendije 2011/2012«. Za pravočasne
vloge veljajo tudi vloge, ki bodo oddane na
pošto s priporočeno pošiljko na dan 29. oktobra 2011.
8. Obravnavane bodo le tiste prijave, ki
bodo pravočasne.
Vlagatelj nepopolne prijave bo pozvan
k njeni dopolnitvi. Prepozno prispele prijave
na javni razpis in prijave, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu, se
s sklepom zavržejo.
9. Izid razpisa: razpis bo zaključen najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja vlog.
O podelitvi štipendij Občine Šentrupert
bo na predlog Komisije za štipendiranje odločala občinska uprava Občine Šentrupert
z odločbo. Odločba bo posredovana vsakemu kandidatu, ki se je javil na javni razpis.
Kandidat ima pravico zoper odločitev občinske uprave vložiti pritožbo, o kateri odloča
župan. Odločba župana zoper pritožbo je
dokončna.
Po pravnomočnosti odločbe bo s štipendistom sklenjena pogodba o štipendiranju,
v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Šentrupert
kot štipenditorjem in izbranim štipendistom,
v skladu z določili pravilnika o podeljevanju
štipendij.
10. Dodatne informacije in pojasnila: Danica Grandovec, tel. 07/343-46-07.
Občina Šentrupert
Št. 383/11
Ob-4950/11
Mestna občina Maribor, Strokovna komisija za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb nakupa plinovodnega omrežja
in izbora izvajalca koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina na območju Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
(v nadaljevanju: naročnik), na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP; ZGJS), Zakona o javnih
financah (uradno prečiščeno besedilo ZJFUPB4 Uradni list RS, št. 11/11), Zakona
o stvarnem premoženju države, in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
86/10), Uredbe o stvarnem premoženju
države, in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 34/11), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06), Odloka o proračunu Mestne
občine Maribor za leto 2011(MUV5/2011,
15/2011), Odloka o lokalnih gospodarskih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javnih službah v Mestni občini Maribor
(MUV 12/2009), Odloka o načinu izvajanja
javne službe oskrbe z energetskimi plini
v Mestni občini Maribor (MUV, št. 3/2010,
15/2011) in Odloka o predmetu in pogojih
za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina na območju MOM
(MUV 15/2011 in 18/2011) objavlja
javni razpis
za nakup energetske infrastrukture
za distribucijo zemeljskega plina
kot jo določa Uredba o energetski
infrastrukturi in podelitev koncesije za
opravljanje izbirne gospodarske javne
službe distribucije zemeljskega plina
na celotnem območju Mestne občine
Maribor v postopku konkurenčnega
dialoga
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju:
MOM).
2. Predmet javnega razpisa
2.1. Nakup energetske infrastrukture za
distribucijo zemeljskega plina, kot jo določa
Uredba o energetski infrastrukturi.
Energetsko infrastrukturo za distribucijo
zemeljskega plina na območju MOM predstavljajo:
a) celotno omrežje zemeljskega plina na
območju Maribora v dolžini cca 200.000 m,
z opremo in napravami,
b) gradbeni objekti in naprave s strojno
opremo – merilno razdelilne postaje (MRP)
11 kom,
c) del zemljišč, na katerih so locirane
merilno razdelilne postaje (seznam energetske infrastrukture za distribucijo zemeljskega plina, ki je predmet razpisa je mogoče
pregledati v razpisni dokumentaciji).
Kandidati morajo upoštevati, da bodo
morali za nekatere nepremičnine pridobiti
še služnostne pravice izključno z lastnimi
finančnimi sredstvi in na lasten strošek.
Ocena tržne vrednosti energetske infrastrukture, ki je predmet prodaje po javnem
zbiranju ponudb je 42,395.000,00 EUR.
V navedeno tržno vrednost davščine niso
vključene.
2.2. Podelitev koncesije za opravljanje
izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina na celotnem območju MOM
Storitve javne službe so:
– distribucija zemeljskega plina po plinovodnem omrežju na zanesljiv, varen in
učinkovit način v skladu s tehničnimi predpisi, ki urejajo področje distribucije in oskrbe
z zemeljskim plinom, upoštevajoč neposredno uporabne predpise EU, zakonodajo Republike Slovenije in pravila Javne agencije
RS za energijo,
– upravljanje, vzdrževanje, obratovanje
in razvoj plinovodnega omrežja in naprav,
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje
dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom,
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti
omrežja, da omogoča razumne zahteve za
priključitev in dostop do omrežja,
– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim operaterjem, z omrežij katerih je omrežje, ki ga upravlja, povezano,

– zagotavljanje
potrebnih
podatkov
upravičenim odjemalcem, da lahko učinkovito
uveljavljajo dostop do omrežja,
– napoved porabe zemeljskega plina z
uporabo metode celovitega načrtovanja, z
upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.
Za izbiro najugodnejšega kandidata za
nakup energetske infrastrukture in sklenitev
koncesije za distribucijo zemeljskega plina se
uporabi postopek konkurenčnega dialoga.
Koncesija se podeljuje od 19. 4. 2012 za
obdobje 20 let.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati zainteresirani kandidat:
– zainteresirani kandidat mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega razpisa,
– zainteresirani kandidat ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje koncesije za distribucijo zemeljskega plina, ki je predmet tega
razpisa, v skladu z Energetskim zakonom,
– zainteresirani kandidat in oseba pooblaščena za njegovo zastopanje v zadnjih
petih letih pred objavo tega razpisa ne sme
biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj,
– zainteresirani kandidat in njegov zakoniti zastopnik, kolikor je zainteresirani kandidat
pravna oseba, ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivih dejanj,
– zoper zainteresiranega kandidata ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek
ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali
katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež,
– zainteresirani kandidat je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima zainteresirani kandidat sedež
v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji,
– zainteresirani kandidat ima plačane
vse zapadle obveznosti do podizvajalcev
v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja,
– izbrani ponudnik bo moral skleniti kupoprodajno pogodbo in koncesijsko pogodbo
v 15 dneh po dokončnosti upravne odločbe
o podelitvi koncesije.V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil
in ima MOM pravico zadržati že vplačano
varščino,
– kupnina določena v kupoprodajni pogodbi se mora plačati v roku 30 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo celotne
kupnine v določenem roku je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje kupoprodajna pogodba
za razdrto in ima MOM pravico zadržati že
vplačano varščino,
– prenos lastninske pravice se opravi po
plačilu celotne kupnine, sklenitvi koncesijske
pogodbe in predaji originala garancije. Kupcu
bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine in predaji garancije,
– kupec je dolžan plačati vse davščine,
stroške notarske overitve pogodb, vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice
v zemljiški knjigi ter morebitne druge stroške
oziroma dajatve,
– kandidat mora vplačati varščino v višini
500.000,00 EUR,
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– kandidat mora predložit vse zahtevane
priloge, skladno z razpisno dokumentacijo.
4. Zahtevana dokazila
Vloga mora vsebovati:
– podatke o kandidatu: ime in priimek
fizične osebe oziroma ime pravne osebe,
točen naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko
transakcijskega računa, naziv in naslov banke (v primeru vračila varščine),
– ponujeno ceno za nakup plinskega
omrežja, ki ne sme biti nižja od objavljene
ocenjene tržne vrednosti,
– ponujen razvoj plinskega omrežja v kilometrih – povprečno na leto v času trajanja
koncesijske pogodbe,
– delež sredstev, ki jih bo glede na celotno
vrednost razvoja plinskega omrežja prispeval
kandidat,
– izjava, da je kandidat registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
razpisa,
– izjava, da ima kandidat vsa potrebna
dovoljenja za opravljanje te dejavnosti,
– izjava, da kandidat v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpia ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj,
– izjava, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivih dejanj,
– izjava, da zoper kandidata ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima
zainteresirani kandidat sedež,
– izjava, da ima kandidat poravnane davke in prispevke in druge obvezne dajatve
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež in tudi vse davke, ki bi jih moral poravnati
v Republiki Sloveniji,
– izjava, da ima zainteresirani kandidat
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega
naročanja,
– izjava kandidata, da bo v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, če jih bo imel,
– kolikor v vlogi sodeluje več partnerjev,
morajo vlogi priložiti akt o skupnem nastopu,
iz katerega so razvidna medsebojna razmerja med partenerji v skupni ponudbi, kdo jih
zastopa, kdo je pristojen za podpis pogodbe.
Partnerji v skupni ponudbi odgovarjajo za
obveznosti neomejeno solidarno,
– dokaz o plačilu varščine v višini
500.000,00 EUR,
– izjava kandidata, da v celoti in brez
kakršnihkoli zadržkov soglaša z vsebino celotne razpisne dokumentacije in se strinja,
da nosi celotne stroške priprave vloge, sodelovanja v konkurenčnem dialogu in stroške
za pripravo projekta ter končne ponudbe za
nakup energetske infrastructure in izvajanje
koncesije za distribucijo zemeljskega plina
v MOM in da od naročnika v nobenem primeru ne more zahtevati kakršnihkoli povračil stroškov, ki bi nastali zaradi sodelovanja
v postopku tega javnega razpisa,
– izvedbeni program izvajanja dejavnosti
javne službe distribucije zemeljskega plina
na območju MOM z oceno stroškov,
– izvedbeni program gradnje in obnove
omrežja za distribucijo zemeljskega plina
v MOM z oceno stroškov,
– izjavo banke, da bo brez zadržkov izdala kandidatu nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv za dobro izvedbo konce-
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sije za izvajanje gospodarske javne službe
distribucije zemeljskega plina na območju
MOM v višini 4,000.000,00 EUR za obdobje 21 let,
– vloga mora imeti rok veljavnosti najmanj 90 dni od dneva odpiranja vlog.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem
kandidatom, ki bodo izpolnili vse razpisne
pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.
Naročnik bo vse kandidate, ki jim bo
priznal sposobnost, povabil na dialog, da
bodo predstavili svoje rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve
končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo
njegovim potrebam.
Kolikor je kandidat tuja pravna oziroma
fizična oseba, mora vse zahtevane listine predložiti v slovenskem jeziku, katerih
prevod listin mora biti opravljen po sodno
zapriseženem prevajalcu.
Pisne vloge v zaprti kuverti se pošljejo ali
osebno oddajo do vključno do 8. 11. 2011 do
10. ure, na naslov Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom »Vloga – Izbira kupca energetske infrastrukture za distribucijo zemeljskega plina
v MOM in izvajalca za opravljanje koncesije
gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v MOM, – Ne odpiraj« Na
hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov kandidata. Osebno oddane vloge je potrebno oddati na naveden naslov v vložišču
MOM, do 8. 11. 2011 do vključno 10. ure.
Vloge morajo ne glede na način dostave
(osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do
zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za
prepozno prejete. Prepozno prejeto vlogo
bo MOM neodprto vrnil pošiljatelju.
5. Varščina, namenjena za resnost ponudbe
Kandidat je dolžan do vključno 7. 11. 2011
plačati varščino v višini 500.000,00 EUR.
Varščina se plača na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št. 01270-0100008403
– UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo
»Plačilo varščine za javno zbiranje ponudb
– Nakup infrastrukture in koncesija za distribucijo zemeljskega plina«.
Plačana varščina se bo kandidatom, ki
niso izbrani za konkurenčni dialog vrnila
brez obresti v roku 10 dni po dnevu odpiranja vlog, izbranemu ponudniku se bo vračunala v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 15 dni od izbire
najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne podpiše kupoprodajne ali koncesijske pogodbe ali ne plača kupnine oziroma
odstopi od svoje ponudbe, varščina zapade
v korist Mestne občine Maribor.
6. Merila za izbor najugodnejše po
nudbe
MOM bo ponudnika, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo za nakup plinskega
omrežja in izvajanje koncesije za distribucijo
zemeljskega plina, izbrala na podlagi meril:

Št.

Merila

Najvišje možno
št. točk

1.

CENA

80

1.1

Najvišja cena za nakup infrastrukture

40

1.2

Najvišja letna ponujena vrednost koncesijske dajatve

40

2.

RAZVOJNA MERILA

20

2.1

Razvoj omrežja letno- Kilometri izgradnje infrastrukture – poprečno v času trajanja koncesije

10

2.2

Delež sredstev, ki jih bo glede na vrednost celotnega projekta prispeval zasebni partner
SKUPAJ

10
100
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7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Strokovna komisija za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb nakupa plinovodnega omrežja in izbora izvajalca koncesije imenovana s strani župana MOM, bo
vloge javno odpirala dne 8. 11. 2011, s pričetkom ob 11. uri, v prostorih MOM, v sejni
sobi v kletnih prostorih.
7.2. Strokovna komisija za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb prodaje
plinovodnega omrežja in izbora izvajalca
koncesije, bo v postopku konkurenčnega
dialoga izbrala najugodnejšega ponudnika
za nakup energetske infrastrukture in izvajanje gospodarske javne službe distribucije
zemeljskega plina.
7.3. Kandidati, ki bodo oddali popolne
vloge bodo pozvani h konkurenčnemu dialogu. Konkurenčni dialog se bo izvajal predvidoma med 15. 11. 2011 in 20. 11. 2011.
O točnem naslovu in času, kjer se bo
konkurenčni dialog izvajal, bodo kandidati
obveščeni naknadno.
7.4. Po zaključku konkurenčnega dialoga
bo MOM izdelala kupoprodajno pogodbo za
prodajo energetske infrastrukture in koncesijsko pogodbo za distribucijo zemeljskega
plina v MOM in kandidate pozvala k predložitvi končnih ponudb.
7.5. Rok za predložitev končnih ponudb
bo določen v postopku konkurenčnega dialoga.
7.6. Strokovna komisija bo na podlagi
meril, določenih v tem razpisu pripravila
poročilo o poteku postopka in izboru najugodnejšega ponudnika ter ga posredovala
Mestni upravi MOM za izvedbo upravnega
postopka podelitve koncesije.
7.7. Kandidati bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 15 dni po
izboru najugodnejše ponudbe.
8. Ustavitev postopka: župan ali strokovna komisija za vodenje postopka in oceno
vlog s soglasjem župana lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje energetske infrastrukture in podelitev koncesije za
distribucijo zemeljskega plina ustavi, pri čemer se ponudnikom povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.
9. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je objavljena na
spletni strani MOM: www.maribor.si, rubrika
Razpisi in javne objave, podrubrika Javni
razpisi.
Kontaktna oseba na strani naročnika je
Vili Eisenhut, e-pošta: vili.eisenhut@maribor.si, tel. 02/220-14-12.
Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije, vsa vprašanja, ki so lahko zastavljena najmanj sedem dni pred oddajo
vlog, in odgovori bodo prav tako objavljeni
na spletni strani: www.maribor.si.
Naročnik lahko najkasneje šest dni pred
potekom roka za oddajo vloge spremeni
in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na
spletni strani Mestne občine Maribor: www.
maribor.si.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi
podaljšal rok za oddajo vloge, da bo kandidatom omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije.
Z odložitvijo roka za oddajo vloge se pravice in obveznosti naročnika in kandidatov
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo
iz podaljšanega roka za oddajo vloge.
Mestna občina Maribor

Št. 014-22/2011
Ob-4958/11
Občina Postojna na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2,
23/08) in 7. člena Statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 53/10) objavlja
javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije
za izvajanje javne zdravstvene službe
na področju zobozdravstvenega varstva
odraslih na območju Občine Postojna
(v nadaljevanju: razpis)
1. Naročnik (koncedent): Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
2. Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje javne zdravstvene
službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih.
3. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko
pogodbo za nedoločen čas. Koncesijska
dejavnost se prične opravljati predvidoma
1. 12. 2011.
4. Lokacija izvajanja dejavnosti: obravnavale se bodo le tiste vloge, iz katerih bo
razviden namen vlagatelja, da bo dejavnost
zobozdravstvenega varstva odraslih opravljal v najetih prostorih koncedenta na naslovu: Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna, Prečna ul. 2, 6230 Postojna.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
5.1 Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
– da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen
za samostojno delo;
– da ni v delovnem razmerju oziroma bo
z začetkom opravljanja javne zdravstvene
službe na podlagi podeljene nadomestne
koncesije iz tega javnega razpisa prekinil
delovno razmerje;
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe oziroma poklica;
– da ima zagotovljene ustrezne prostore,
opremo in kadre;
– da pridobi mnenje pristojne zbornice.
5.2 Dodatni pogoji:
– opravljanje dejavnosti v najetih prostorih koncendenta na naslovu: Zdravstveni
dom dr. Franca Ambrožiča Postojna, Prečna
ul. 2, 6230 Postojna;
– prevzem vseh opredeljenih pacientov
dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želeli;
– prevzeti čakalno in naročniško knjigo
dosedanjega koncesionarja;
– prevzeti zaposleno zobno asistentko
dosedanjega koncesionarja.
6. Kriteriji in merila za vrednotenje vlog:
Naročnik javnega razpisa (koncedent) bo
pri izbiri vlog za podelitev koncesije uporabil
naslednje kriterije:
1. delovne izkušnje: maksimalno število točk 70;
2. dodatna strokovna in funkcionalna
znanja: maksimalno število točk 30.
7. Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju sredstev za opravljanje javne
službe na področju zobozdravstvene dejavnosti varstva odraslih.
8. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge
Vloge morajo prispeti na naslov koncedenta najkasneje do 7. 11. 2011 do 12. ure.
Vlagatelji morajo vlogo oddati izključno
v pravilno opremljenih ovojnicah na naslov:
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Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
Vloge morajo biti oddane v zapečateni
kuverti z oznako: “Ne odpiraj – prijava na
javni razpis: nadomestna koncesija zobozdravstvo«. Na hrbtni strani mora biti naslov
vlagatelja.
Neveljavnih vlog (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) komisija za
odpiranje vlog ne bo obravnavala in bodo
vrnjene vlagateljem.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija je na
voljo na spletni strani Občine Postojna od
datuma objave razpisa dalje. Informacije
o javnem razpisu lahko ponudniki dobijo pri
Aneti Smagaj Nared, na tel. 05/728-07-81.
10. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi.
Občina Postojna
Ob-4988/11
Obvestilo
o javnem naročilu gradenj
Gradnja hangarja in upravne stavbe na
letališču Bovec
Lokacija Bovec, Goriška statistična regija, Slovenija.
1. Referenčna številka dokumenta:
3512-07/2009-102.
2. Postopek: odprti lokalni postopek.
3. Program: Jadransko čezmejno sodelovanje IPA 2007–2013. Program delno financira Evropska unija, Instrument za predpristopno pomoč.
4. Financiranje:
Jadransko čezmejno sodelovanje IPA
2007–2013.
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko.
Občina Bovec.
5. Naročnik: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
Specifikacije naročila
6. Opis naročila:
Predmet razpisa sta objekta upravna
stavba (bruto tlorisna površina 616 m2) in
hangar (bruto tlorisna površina 841,02 m2).
Objekta sta funkcijsko ločena in samostojna.
Upravna stavba je načrtovana za potrebe funkcioniranja letališča: v njej bo stalno delujočih lahko največ 7 ljudi (pisarne),
ima večjo kontrolno sobo s pregledom na
območje prileta in vzleta letal, prostore za
izobraževanje (knjižnica, predavalnica), prostore za počitek pilotov, potrebne shrambne
in sanitarne prostore za potrebe padalcev
in ostalih delujočih na letališčem prostoru.
Upravna stavba je podolgovate oblike, po
višini pa obsega pritličje in nadstropje. Omejitve v višino ji določajo ravno streho. Upravna stavba bo grajena kot klasična masivna
gradnja. Objekt bo klasično grajen. Vidne
fasade objekta se zaključno obdela s kovinskimi paneli, izolirani s kameno volno.
Hangar je namenjen izključno garažiranju
letal. Kapaciteta hangarja je od 4 do 8 letal –
odvisno od velikosti letal. Lažja letala se bo
lahko obešalo na strešno konstrukcijo. Celotna konstrukcija objekta bo jeklena. Vidne
fasade objekta bodo izdelane iz kovinskih
panelov, izolirane s kameno volno, ki bodo
izgledu usklajenimi s kovinskimi paneli na
upravni stavbi. Hangar bo v celoti jeklene
konstrukcije palične izvedbe. Je pritlična
zgradba namenjena garažiranju letal.
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7. Število in naslovi sklopov: /
Pogoji za sodelovanje
8. Upravičenost in pravilo o poreklu: sodelovanje je odprto za vse pravne osebe,
ustanovljene v EU ali v sodelujočih državah
Programa (glej tudi točko 22 spodaj). Vse
gradnje, dobave blaga in storitve morajo izvirati iz ene ali več teh držav. Sodelovanje je
odprto tudi za mednarodne organizacije.
9. Razlogi za izključitev: ponudniki morajo predložiti podpisano izjavo, vključeno
v razpisni obrazec za naročilo gradenj, da
niso v nobeni od situacij, naštetih v točki
2.3.3 Praktičnega priročnika za postopke
naročil za zunanje ukrepe EU.
10. Število ponudb: vsak ponudnik lahko
odda le eno ponudbo. Ponudnik lahko v svoji
ponudbi navede, da bo ponudil popust, če bo
sprejeta njegova ponudba. Ponudniki poleg
ponudbe za gradnje, zahtevane v razpisni dokumentaciji, ne smejo predložiti dodatno(-e)
ponudbo(-e) za variantno rešitev.
11. Jamstvo za veljavnost ponudbe: ob
oddaji ponudbe morajo ponudniki predložiti jamstvo za veljavnost ponudbe v višini
2% od ponujene vrednosti ponudbe v obliki
bančne garancije. Navedeno jamstvo bo neuspešnim ponudnikom vrnjeno ob zaključku
postopka javnega naročila, uspešnemu(-im)
ponudniku(-om) pa, ko pogodbo podpišejo
vse stranke.
12. Jamstvo za dobro izvedbo: izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe
zagotoviti jamstvo za dobro izvedbo v višini 10% vrednosti naročila v obliki bančne
garancije. Navedeno jamstvo je treba skupaj s podpisano pogodbo s strani izvajalca
dostaviti naročniku, najkasneje v 14 dneh
od prejema obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik v navedenem obdobju omenjenega
jamstva ne zagotovi, bo pogodba izničena
in se bo lahko sestavila nova pogodba, ki
bo poslana ponudniku, ki je oddal naslednjo
v skladu z merili najugodnejšo ponudbo.
13. Informativno srečanje in/ali ogled lokacije
Informativno srečanje ni predvideno.
Zaželen je obisk lokacije po predhodnem
dogovoru. Kontaktni podatki: 05/38-41-911
Patricija Muršič, Občina Bovec oziroma
05/388-23-54 Studio M, Lidija Manfreda za
potrditev udeležbe.
14. Veljavnost ponudbe: ponudbe morajo
veljati 90 dni po roku za oddajo ponudb.
15. Obdobje izvajanja nalog: 12 mesecev od dneva podpisa pogodbe.
Merila za izbor in oddajo naročila
16. Merila za izbor: bo opredeljeno
v skladu z merili, uporabljenimi v oddelku
12.2 Navodil ponudnikom.
17. Merila za oddajo naročila: cena (ali,
če je primerno po odstopanju, najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, ki ga predstavlja kombinacija kakovosti/cene).
Sodelovanje na razpisu
18. Kako pridobiti razpisno dokumentacijo
Celotna vsebina obvestila ter razpisna
dokumentacija je objavljena na naročnikovi
spletni strani: http://obcina.bovec.si/javnanarocila, www.a3-net.info. Projektna dokumentacija je na voljo pri naročniku, na naslovu, navedenem v 5. točki zgoraj. Ponudbe
morajo biti oddane na standardnih razpisnih
obrazcih, ki so vključeni v razpisno dokumentacijo in katerih obliko ter navodila je
treba natančno upoštevati.
Ponudniki naj svoja pisna vprašanja pošljejo na e-naslov: obcina.turizem@bovec.si
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in na info@a3-net.info (z omembo referenčne številke dokumenta iz točke 1) najkasneje do 21 dni (do 25. 11. 2011) pred rokom
za oddajo ponudb, ki je naveden v 19. točki.
Naročnik mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku 10 dni od postavitve
vprašanja oziroma vsaj 11 dni pred rokom
za oddajo ponudb.
Morebitna pojasnila ali manjše spremembe k razpisni dokumentaciji bodo objavljene
najkasneje 11 dni pred skrajnim rokom za
oddajo ponudb tudi na spletni strani EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome.
19. Skrajni rok za oddajo ponudb: 16. december 2011 do 12. ure, srednjeevropski
čas.
Ponudbe, prejete po navedenem roku,
ne bodo upoštevane.
20. Odpiranje ponudb: 19. december
2011 ob 10. uri, v mali dvorani Stergulčeve
hiše, Trg golobarskih žrtev 22, 23, 5230
Bovec.
21. Jezik postopka: pisno komuniciranje
v zvez s tem razpisnim postopkom in pogodba mora biti v slovenščini.
22. Pravna podlaga: Uredba ES
št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta
IPA, Uredba EK št. 718/2007 o izvajanju
Uredbe ES št. 1085/2006.
Občina Bovec
Št. 093-9/2011/29
Ob-5038/11
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJSP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN,
107/10, 11/2011 – UPB4), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11)
ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08 in 96/10 – ZIPRS1112);
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti
horizontalnih NVO mrež
in spodbujanje prostovoljstva
za leta 2011, 2012 in 2013
1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje
sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljub
ljana.
2. Namen in predmet javnega razpisa
Javni razpis je namenjen sofinanciranju dejavnosti horizontalnih NVO mrež na
nacionalni ravni in spodbujanju prostovoljstva.
Ministrstvo za javno upravo bo izbranim
prijaviteljem zagotovilo sredstva za izvedbo
projektov, ki bodo vsebinsko usmerjeni na
naslednji vsebinski področji:
Sklop A:
Spodbujanje delovanja horizontalnih
NVO mrež na nacionalni ravni, njihovega
povezovanja, sodelovanja in krepitve in razvoja.
Upravičeno bo izvajanje naslednjih aktivnosti:
1. aktivnosti usmerjene v mreženje in
povezovanje članov horizontalnih mrež;
2. aktivnosti usmerjene v povezovanje
horizontalnih NVO mrež na področju zastopanja stališč NVO, v procesih vzpostavljanja sistemskih pogojev za razvoj NVO
sektorja;

3. povezovanja horizontalnih NVO
mrež na področjih spodbujanja stimulativnega okolja za delovanje NVO;
4. aktivnosti usmerjene v vzpostavljanje mehanizmov za trajnostno financiranje
NVO (razvoj in uveljavljanje inovativnih mehanizmov financiranja, primeri dobrih praks
iz tujine, itd);
5. aktivnosti usmerjene v spodbujanje
transparentnega in odgovornega ravnanja
NVO (odgovorno ravnanje NVO, promoviranje in spodbujanje odgovornega upravljanja
preko uvajanja sistema kakovosti v NVO,
itd);
6. spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom s poudarkom na kreiranju novih
zaposlitvenih možnosti v NVO, povečevanje družbene odgovornosti (identifikacija in
analiza obstoječih primerov dobrega sodelovanja med NVO in gospodarskimi subjekti, analiza sodelovanja med nevladnim in
gospodarskim sektorjem v tujini, iskanje in
vzpostavljanje novih stikov in področij sodelovanja med NVO in gospodarskim sektorjem, razvoj in krepitev trajnejšega povezovanja z gospodarskimi subjekti, krepitev
družbene odgovornosti, itd.).
Prijavitelji morajo v vlogi predvideti izvajanje aktivnosti v okviru vseh zgoraj navedenih točk (od 1 do 6).
Priprava in izvajanje usposabljanj ter izvedba svetovanj za NVO ni upravičena aktivnost tega sklopa.
Sklop B:
Spodbujanje prostovoljstva
V okviru tega sklopa lahko prijavitelji izberejo eno od naslednjih vsebinskih področij:
– aktivnosti na področju spodbujanja prostovoljstva zaposlenih tj. vključevanja zaposlenih v prostovoljske aktivnosti (razvoj in
uveljavljanje različnih modelov za spodbujanje prostovoljstva v gospodarstvu, javni
upravi in nevladnih organizacijah, priprava
in izvedba aktivnosti namenjenih spodbujanju, promocija prostovoljstva zaposlenih
med gospodarskimi subjekti, javni upravi in
v širši javnosti, vzpostavitev sistema mreženja s podjetji in organizacijami, priprava predlogov za sistemske rešitve, ki bodo
prispevale k višji vključenosti zaposlenih v
prostovoljskih aktivnostih itd.);
– aktivnosti na področju spodbujanja eprostovoljstva (uveljavljanje novih modelov
e-prostovoljstva, promocija e-prostovoljstva,
itd.).
Upravičeni so projekti, ki se izvajajo na
lokalni/regionalni in/ali nacionalni ravni.
3. Upravičeni prijavitelji
3.1 Upravičeni prijavitelji za sklop A
Za sklop A so upravičeni prijavitelji na
javni razpis horizontalne mrežne nevladne
organizacije na nacionalni ravni s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki združujejo nevladne
organizacije iz različnih vsebinskih področij,
ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne osebe, registrirane v skladu
z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih;
– njihovi člani so nevladne organizacije
(društvo, zasebni zavod, ustanova) iz različnih vsebinskih področij (dokazilo: ustanovni
akt in/ali drug ustrezni splošni dokument
prijavitelja, Priloga št. 1);
– dokažejo, da so za druge nevladne organizacije v letu 2010 zagotavljale podporo
na različnih področjih tj. področju informiranja, povezovanja, sodelovanja, usposabljanja, zagotavljanja različnih vrst tehnične
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ter strokovne pomoči ter izvajale aktivnosti
pri reševanju širših vprašanj, ki zadevajo
NVO sektor, kot so pravni okvir za delovanje NVO, financiranje NVO, zaposlovanje v
NVO sektorju, civilni dialog (ipd.) (dokazilo:
ustanovni akt in/ali drug ustrezni splošni dokument prijavitelja, Priloga št. 1 ter izpolnjen
Obrazec št. 2: Podatki o prijavitelju in opis
dejavnosti prijavitelja).
Vsebinske/področne mrežne nevladne
organizacije niso upravičeni prijavitelji na
predmetni sklop A. Vsebinske/področne
mrežne nevladne organizacije so nevladne
organizacije, ki združujejo nevladne organizacije z istega vsebinskega področja oziroma se ukvarjajo zgolj z enim vsebinskim
področjem (npr. izobraževanje in usposabljanje, kultura, starejši).
Posamezne nevladne organizacije ali
vsebinske/področne NVO mreže lahko sodelujejo na projektih, ki jih je prijavila horizontalna mrežna nevladna organizacija, le
kot partnerji in ne kot samostojni prijavitelji.
3.2 Upravičeni prijavitelji za sklop B
Za sklop B so upravičeni prijavitelji na
javni razpis nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne osebe, registrirane v skladu
z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih;
– da so do 3. 11. 2011 (rok za oddajo
vlog) vpisani v razvid prostovoljskih organizacij na podlagi Zakona o prostovoljstvu;
– so imeli v letu 2010 najmanj 10.000,00
€ prihodkov (dokazilo: fotokopija izkaza
poslovnega izida od 1. 1. 2010 do 31. 12.
2010, Priloga št. 2).
3.3 Partnerstva in upravičenost partnerjev
Prijavitelji lahko za izvedbo projekta, v
okviru določenega sklopa (sklop A ali sklop
B), pridobijo do 6 partnerjev – nevladnih
organizacij.
Partnerji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, registrirane in delujejo v skladu
z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih (samo zasebni
zavodi) (dokazilo: fotokopija ustanovnega
akta partnerjev in/ali drug splošni dokument
partnerjev, Priloga št. 1).
Ministrstvo si pridružuje pravico, da od
prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila oziroma obrazložitve glede izpolnjevanja pogojev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način določen v
pozivu, bo strokovna komisija vloge takih
prijaviteljev zavrnila.
4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Ministrstvo za javno upravo bo za sofinanciranje projektov v letu 2011, 2012 in
2013 okvirno namenilo:
Skupaj za 2011, 2012 in 2013
SKLOP A

300.000,00

SKLOP B

150.000,00

SKUPAJ

450.000,00
5. Višina zaprošenih sredstev
5.1 Maksimalna višina zaprošenih
sredstev za posamezen projekt v okviru
sklopa A
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Maksimalna višina zaprošenih sredstev
za projekt v okviru sklopa je 80.000,00 €
skupaj za leta 2011, 2012 in 2013.
5.2 Maksimalna višina zaprošenih
sredstev za posamezen projekt v okviru
sklopa B
Maksimalna višina zaprošenih sredstev
za projekt v okviru sklopa B je 50.000,00 €
skupaj za leta 2011, 2012 in 2013.
Projekti, ki jih bo Ministrstvo za javno
upravo sofinanciralo na podlagi tega razpisa, bodo deležni sofinanciranja do višine
100% upravičenih stroškov projekta.
Sofinanciranje projektov je opredeljeno
v vzorcu pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije in bo potekalo v več delih:
– (I) delovni kapital v višini 22,22% pogodbeno določene vrednosti;
– (II) 1. vmesno poročilo – 20,00% pogodbeno določene vrednosti;
– (III) 2. vmesno poročilo – 20,00% pogodbeno določene vrednosti;
– (IV) 3. vmesno poročilo – 15,56% pogodbeno določene vrednosti;
– (V) končno poročilo – 22,22% pogodbeno določene vrednosti.
V primeru, da je iz končnega poročila
razvidno, da so dejanski upravičeni izdatki
nižji od stroškov predvidenih v vlogi predloženi na javni razpis, bo ministrstvo znižalo
pogodbeno določeno vrednost sofinanciranja na vrednost dejansko upravičenih izdatkov in/ali zahtevalo povrnitev preveč izplačanih sredstev.
Ministrstvo bo v letu 2011 upravičencem
predvidoma izplačalo delovni kapital za izvedbo projektov.
Okvirna proračunska sredstva za leto
2012 in 2013 so odvisna od sprejetja proračuna za 2012 in 2013. Ministrstvo bo sredstva, dodeljena za leto 2011 praviloma izplačalo do 31. 12. 2011, za nadaljnja plačila v
letu 2012 in v letu 2013 pa je višina izplačil
odvisna od vsakokratnega veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna RS oziroma
zagotovljeno višino sredstev v okviru sprejetega proračuna za leto 2012 ter v okviru
sprejetega proračuna za leto 2013.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da glede na razpoložljiva proračunska sredstva,
prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike
sofinanciranja. Kolikor se prijavitelj ne strinja
s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Upravičeni bodo izdatki, ki bodo nastali
od datuma objave javnega razpisa (datuma
pričetka izvajanja projektov) do 15. 3. 2013
(datum zaključka projektov).
Upravičenci morajo končni zahtevek za
izplačilo oddati do 22. 3. 2013.
Ministrstvo za javno upravo bo upravičene izdatke plačalo najkasneje do 31. 12.
2013, vendar v skladu s plačilnimi roki, kot
jih določa aktualni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
7. Stroški
7.1 Upravičeni stroški
Upravičeni so stroški, ki:
– so neposredno povezani z izvajanjem
prijavljenega projekta in predvideni v vlogi
na javni razpis;
– so nujno potrebni za uspešno izvedbo
projekta;
– so razumni, upravičeni in v skladu z
načeli dobrega finančnega poslovodenja in
upravljanja, zlasti glede stroškovne učinkovitosti;
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– nastanejo upravičencu ali partnerju.
V zvezi z izvajanjem projektov so upravičeni naslednji stroški:
– plače in drugi stroški dela zaposlenih
na projektu:
– vsi stroški dela (bruto plača z vsemi
pripadajočimi davki in prispevki delodajalca
in delojemalca);
– povračila stroškov v zvezi z delom
(prehrana med delom, prevoz na delo in
z dela);
– nadomestila plače ter drugi osebni
prejemki v skladu z veljavno zakonodajo
(boleznine do 30 dni, ipd);
– regres in povračilo stroškov dela za
čas dopusta za zaposlene na projektu, v
primeru, ko zaposleni na projektu ne dela
100% svojega delovnega časa, se upošteva
sorazmerni delež regresa in povračilo stroškov dela za čas dopusta.
– povračila stroškov v zvezi z delom na
projektu za prostovoljce (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, potni stroški v
zvezi z delom na projektu, itd.), oziroma pavšal stroškov za opravljanje prostovoljskega
dela v sorazmernem deležu trajanja projekta
v skladu z Zakonom o prostovoljstvu;
– povračila stroškov mentorstva prostovoljcem, ki je potrebno za uspešno izvedbo
projekta (plačilo za delo s prostovoljci);
– stroški zunanjih izvajalcev, vezanih neposredno na projekt (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah,
plačila za delo preko študentskega servisa,
plačila po pogodbah o opravljenih storitvah
– npr. stroški vodenja projekta, stroški zunanjih sodelavcev, stroški prevajanja, stroški
oblikovanja, tiska, distribucije, oglaševanja,
stroški organizacije in izvedbe različnih dogodkov, stroški priprave strokovnih podlag,
svetovanj ipd.);
– posredni stroški – do 10% vseh upravičenih stroškov projekta – namenjeni so kritju
splošnih stroškov poslovanja: telekomunikacij (telefon, internet), elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, najem poslovnih prostorov
ipd. Kolikor so v izvajanje projekta vključeni
partnerji le-ti višino upravičenih posrednih
stroškov določijo s konzorcijsko pogodbo.
Navedene upravičene stroške lahko uveljavljajo tako prijavitelj kot partnerji.
7.2 Neupravičeni stroški
Neupravičeni so stroški:
– nakupa in gradnje nepremičnin, nakupa zemljišč;
– nakupa strojev, pohištva, prevoznih
sredstev ter druge opreme;
– nakupa IKT opreme, rabljene IKT opreme ipd.;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– stroški obresti na dolgove;
– odpravnine, solidarnostne pomoči, različne bonitete, letne stimulacije in druge nagrade zaposlenim ter jubilejne nagrade;
– drugi stroški, ki niso bili predvideni v
vlogi predloženi na javni razpis.
Neupravičene stroške krije prijavitelj ali
partner sam.
Stroški/izdatki morajo biti dokumentirani
z ustreznimi dokazili (npr. račun, pogodba,
potni nalog ipd.).
8. Postopek izbora projektov
Ministrstvo za javno upravo bo predloge
sofinanciranih projektov izbralo po postopku, ki ga določajo Zakon o javnih financah,
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in skladno s to
objavo in razpisno dokumentacijo za predmetni javni razpis.
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Postopek izbora projektov bo potekal v
dveh korakih. V prvem bo strokovna komisija ministrstva izvedla ovrednotenje prispelih
vlog. Na podlagi ovrednotenja prispelih vlog
bo strokovna komisija ministrstva pripravila prednostno listo projektov za vsak sklop
posebej, predlaganih za sofinanciranje, ki
bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij tj.
najmanj 50 točk, do porabe sredstev. Prednost bodo imeli projekti, ki bodo v okviru posameznega sklopa, ne glede na vsebinsko
področje tako sklopa A in sklopa B dosegli
višje število točk.
V primeru, da bo v fazi ocenjevanja, več
predlaganih projektov v okviru posameznega sklopa doseglo enako število točk in bi
bila z njihovo uvrstitvijo na prednostno listo
projektov, presežena razpoložljiva sredstva
za posamezen sklop, se bo o uvrstitvi projekta na prednostno listo projektov odločilo
z žrebom, ki ga bo opravila strokovna komisija.
Preostala razpoložljiva sredstva lahko
Ministrstvo za javno upravo ponudi zadnjemu pozitivno ocenjenemu prijavitelju, ki je
uvrščen na prednostno listo obeh sklopov.
8.1 Merila za ocenjevanje
V ocenjevanje bodo vključene le popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje,
določene v besedilu razpisa in razpisne
dokumentacije.
Pri ocenjevanju projektov sklopa A bo upoštevano:
Merila za ocenjevanje

Opis

Delovni načrt

Utemeljitev aktivnosti,
komplementarnost oziroma
nadgradnja obstoječih projektov/
programov, opredelitev dejavnosti,
metod dela, tehnike in orodja dela,
pričakovanih učinkov in rezultatov,
realnost izvedbe v časovnem okviru

60

Primernost in sposobnost
prijavitelja in/oz. partnerjev

Prijavitelj in/oziroma partnerji so
primerni za izvedbo aktivnosti
(poznavanje vsebine, kadri, finančni
vidik)

10

Finančni načrt in stroškovna
učinkovitost

Utemeljenost finančnega načrta in
racionalnost porabe sredstev

10

Skupaj

Maksimalno
število točk

80 točk

Pri ocenjevanju projektov sklopa B bo upoštevano:
Merila za ocenjevanje

Opis

Delovni načrt

Utemeljitev aktivnosti,
komplementarnost oziroma nadgradnja
obstoječih projektov/programov,
opredelitev dejavnosti, metod dela,
tehnike in orodja dela, pričakovanih
učinkov in rezultatov, realnost izvedbe
v časovnem okviru

60

Primernost in sposobnost
prijavitelja in/oz. partnerjev

Prijavitelj in/oziroma partnerji so
primerni za izvedbo aktivnosti
(poznavanje vsebine – prijavitelj in/
ali partnerji, kadri – prijavitelj in/ali
partnerji), finančni vidik – prijavitelj)

10

Finančni načrt in stroškovna
učinkovitost

Utemeljenost finančnega načrta in
racionalnost porabe sredstev

10

Skupaj

Maksimalno
število točk

80 točk
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Podrobnejša razčlenitev meril je v razpisni dokumentaciji.
Prijaviteljem, katerih projekti se ne bodo
uvrstili na prednostno listo projektov, bo v tej
fazi vročen sklep o neizbiri.
8.2. Postopek s pogajanji
Prijaviteljem, katerih projekti bodo v prvem koraku uvrščeni na prednostno listo
projektov, bo poslano povabilo na pogajanja. Če se pozvani prijavitelj ne udeleži pogajanj, pomeni da odstopa od prijave.
Pogajanja bodo potekala o upravičenih
dejavnostih in stroških tj. Obrazec št. 6A
(Sklop A), Obrazec št. 6B (Sklop B) in Obrazec št. 7. V primeru, da prijavitelj v vlogi
navede izvajanje neupravičenih aktivnosti
se vrednost sofinanciranja projekta ustrezno zniža.
Ministrstvo bo med pogajanji zagotovilo enako obravnavo vseh prijaviteljev, prav
tako bodo prijavitelji seznanjeni s pravili, po
katerih bodo pogajanja potekala. V vabilu na
pogajanja bo natančno opredeljena vsebina
pogajanj, način pogajanj ter roki za dokončanje pogajanj.
Na pogajanjih se piše zapisnik, ki ga na
koncu podpišeta obe strani (prijavitelj, člani
komisije/predsednik komisije). V primeru,
da prijavitelj, ki je sodeloval v pogajanjih
ne podpiše zapisnika o pogajanjih, se domneva, da odstopa od prijave. Zapisnik o
pogajanjih bo vseboval zaključke pogajanj
in bo končna podlaga za sklenitev pogodb
o sofinanciranju projektov.
Po zaključku pogajanj in na podlagi dejstev iz zapisnika, strokovna komisija pripravi
predlog za sofinanciranje projektov, o katerih s sklepom o izboru odloči predstojnik
ministrstva.
9. Prijava na javni razpis
9.1 Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog na predmetni javni
razpis je 20 dni od objave tega razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
do vključno 3. 11. 2011.
Vloge na razpis morajo, ne glede na način oddaje prispeti na naslov: Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21 (glavna pisarna, 5.
nadstropje), 1000 Ljubljana do 3. 11. 2011,
do 12. ure.
9.2 Način predložitve vlog
Vloge je potrebno predložiti v treh tiskanih izvodih: izvirniku in dveh kopijah, ki so
označeni z besedo »Original«, »Kopija 1«,
»Kopija 2«. Na e-nosilcu podatkov (npr. CDROM, DVD-ROM, USB ključek) morata biti
priložena: Obrazec št 6.: Opis projekta ter
Obrazec št. 7 Finančni načrt projekta. Drugih obrazcev in prilog ni potrebno predložiti
na e-nosilcu.
Vlogo je potrebno poslati v zaprtem ovitku, ki mora biti označena »Ne odpiraj! – Vloga za javni razpis za sofinanciranje dejavnosti horizontalnih NVO mrež in spodbujanje
prostovoljstva za leta 2011, 2012 in 2013«.
Na prvi strani ovitka prijavitelji navedejo tudi
svoj polni naziv in naslov. Prijavitelji lahko
uporabijo obrazec iz razpisne dokumentacije (Priloga št. 4: Označba vloge). Neustrezno označena vloga se s sklepom zavrže.
Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se
štejejo kot prepozne in bodo prijaviteljem
vrnjene neodprte.
9.3 Število predloženih vlog in projektov
Prijavitelj lahko na javni razpis predloži 1
vlogo za sofinanciranje.
Kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za
sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga,

ki bo na ministrstvu evidentirana kot zadnja
prispela.
10. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku 3 dni
od izteka roka za oddajo vlog v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška 21, 1000
Ljubljana in zaradi pričakovanega velikega
števila vlog ne bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnjene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer po vrstnem
redu, v katerem so bile predložene. Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice se
vrnejo pošiljatelju.
Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti.
11. Popolnost vlog in dopolnjevanje
Vloga mora biti oddana na prijavnih
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije
in mora vsebovati vse zahtevane priloge in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji
in predložena v 3 tiskanih izvodih (original,
2 kopiji).
Prijavitelj mora vlogi za sklop A priložiti
naslednje obrazce in priloge:
– izpolnjen obrazec št. 1: PODATKI O
PRIJAVLJENEM PROJEKTU;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
št. 2: PODATKI O PRIJAVITELJU in OPIS
DEJAVNOSTI PRIJAVITELJA;
– izpolnjen obrazec št. 3: PODATKI O
ČLANIH PRIJAVITELJA;
– podpisan in žigosan obrazec št. 4: IZJAVA PRIJAVITELJA O SPREJEMANJU IN
IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 5: IZJAVA PARTNERJA O SPREJEMANJU IN IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH
POGOJEV – kolikor projekt izvaja v sodelovanju s partnerji (za vse partnerje, ki sodelujejo pri izvajanju projekta);
– izpolnjen obrazec št. 6A: OPIS PROJEKTA;
– izpolnjen obrazec št. 7: FINANČNI NAČRT PROJEKTA;
– izpolnjen obrazec št. 8: PRIMERNOST
IN USPOSOBLJENOST PRIJAVITELJA IN
PARTNERJEV.
Ter priloge:
– priloga št. 1: USTANOVNI AKT in/ali
DRUG USTREZEN SPLOŠNI DOKUMENT
(prijavitelj in partnerji);
– priloga št. 3: ELEKTRONSKI NOSILEC PODATKOV z obrazci Opis projekta in
Finančni načrt projekta.
Prijavitelj mora vlogi za sklop B priložiti
naslednje obrazce in priloge:
– izpolnjen obrazec št. 1: PODATKI O
PRIJAVLJENEM PROJEKTU;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
št. 2: PODATKI O PRIJAVITELJU in OPIS
DEJAVNOSTI PRIJAVITELJA;
– podpisan in žigosan obrazec št. 4: IZJAVA PRIJAVITELJA O SPREJEMANJU IN
IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 5: IZJAVA PARTNERJA O SPREJEMANJU IN IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH
POGOJEV – kolikor projekte izvaja v sodelovanju s partnerji (za vse partnerje, ki
sodelujejo pri izvajanju projekta);
– izpolnjen obrazec št. 6B: OPIS PROJEKTA;
– izpolnjen obrazec št. 7: FINANČNI NAČRT PROJEKTA;
– izpolnjen obrazec št. 8: PRIMERNOST
IN USPOSOBLJENOST PRIJAVITELJA IN
PARTNERJEV.
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Ter priloge:
– priloga št. 1: USTANOVNI AKT in/ali
DRUG USTREZEN SPLOŠNI DOKUMENT
(prijavitelj in partnerji);
– priloga št. 2: IZKAZ POSLOVNEGA
IZIDA V OBDOBJU 1. 1. 2010-31. 12.
2010;
– priloga št. 3: ELEKTRONSKI NOSILEC PODATKOV z obrazci Opis projekta in
Finančni načrt projekta.
V primeru, da vlogi ne bodo priloženi vsi
navedeni obrazci in/ali priloge, bo komisija
v roku najkasneje 5. dni od odpiranja vlog,
prijavitelje pozvala, da vloge v roku 5 dni dopolnijo. Poziv za dopolnitev bo prijaviteljem
posredovan po navadni in elektronski pošti.
Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni
za dvig pošte.
Za sklop A bodo lahko dopolnili naslednje obrazce ali priloge:
– obrazec št. 1: PODATKI O PRIJAVLJENIH PROJEKTIH;
– obrazec št. 2: PODATKI O PRIJAVITELJU in OPIS DEJAVNOSTI PRIJAVITELJA;
– obrazec št. 3: PODATKI O ČLANIH
PRIJAVITELJA;
– obrazec št. 4: IZJAVA PRIJAVITELJA O
SPREJEMANJU IN IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV;
– obrazec št. 5: IZJAVA PARTNERJA O
SPREJEMANJU IN IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV;
– priloga št. 1: USTANOVNI AKT in/
ali DRUG USTREZEN SPLOŠNI DOKUMENT;
– priloga št. 3: ELEKTRONSKI NOSILEC
PODATKOV;
– manjkajoči izvod/a kopije vloge.
Za sklop B bodo lahko dopolnili naslednje obrazce ali priloge:
– obrazec št. 1: PODATKI O PRIJAVLJENIH PROJEKTIH;
– obrazec št. 2: PODATKI O PRIJAVITELJU in OPIS DEJAVNOSTI PRIJAVITELJA;
– obrazec št. 4: IZJAVA PRIJAVITELJA O
SPREJEMANJU IN IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV;
– obrazec št. 5: IZJAVA PARTNERJA O
SPREJEMANJU IN IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV;
– priloga št. 1: USTANOVNI AKT in/
ali DRUG USTREZEN SPLOŠNI DOKUMENT;
– priloga št. 2: IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU 1. 1. 2010-31. 12. 2010
– priloga št. 3: ELEKTRONSKI NOSILEC
PODATKOV;
– manjkajoči izvod/a kopije vloge.
V primeru, da prijavitelji vlogi ne bodo
priložili obrazcev št. 6A, št. 6B, št. 7 ali št.
8, komisija prijaviteljev ne bo pozvala k dopolnitvi vlog, temveč bo vloge ovrednotila z
upoštevanjem predloženih obrazcev in prilog. V primeru, da bi bili prijavitelji oziroma
predlagani projekti izbrani za sofinanciranje,
bo Ministrstvo za javno upravo pred podpisom pogodbe o sofinanciranju zahtevalo
dopolnitev manjkajočih podatkov.
Pri preverjanju popolnosti vlog bodo upoštevani le predloženi natisnjeni obrazcih v
izvodu, ki bo označen kot Original in ne na
izvodih, ki so označeni kot Kopija 1 oziroma
Kopija 2 ali obrazcih shranjenih na elektronskem nosilcu.
12. Zavrnitev in zavržba vlog oziroma
predlogov projektov:
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– Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na
način, ki je določen v 9. poglavju javnega
razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno
področje in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
– Zavrnjeni bodo predlogi projektov:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev, določenih v besedilu
razpisa in razpisne dokumentacije;
– ki na podlagi meril za ocenjevanje ne
bodo dosegle zadostnega števila točk.
13. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih
razpisa in varovanje podatkov ter poslovnih
skrivnosti
Ministrstvo za javno upravo bo prijavitelje
o izidu javnega razpisa obvestilo najkasneje v
60. dneh od dneva odpiranja vlog.. S sklepom
o izbiri bodo prejemniki pozvani k podpisu
pogodbe. Če se prejemnik v 8 dneh od prejema sklepa ne odzove na poziv, se šteje, da
je umaknil vlogo za pridobitev sredstev in se
sredstva lahko dodelijo drugi vlogi, ki ima na
osnovi ocene prva možnost prejeti sredstva.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih
straneh Ministrstva za javno upravo: http://
www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/za_nevladne_organizacije/sofinanciranje_nvo_javni_razpisi/nacionalni_razpisi/#c17400
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
14. Sklenitev pogodb
Z izbranimi prijavitelji bo Ministrstvo za
javno upravo sklenilo pogodbe o sofinanciranju.
15. Pritožba
Zoper sklep o izbiri prejemnikov sredstev
pritožba ni dovoljena, temveč lahko prijavitelji in stranski udeleženci sprožijo upravni
spor zoper sklep Ministrstva za javno upravo.
Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži
v 30. dneh od vročitve sklepa na Upravno
sodišče, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana.
Sprožitev upravnega spora ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
16. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije

Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/za_
nevladne_organizacije/sofinanciranje_nvo_
javni_razpisi/nacionalni_razpisi/#c17400,
naročite jo lahko tudi po elektronski pošti:
jurij.mezek@gov.si ali miha.ulcar@gov.si.
Dodatne informacije in vprašanja v zvezi
z razpisom so na voljo na Ministrstvu za javno upravo, kontaktni osebi: mag. Jurij Mezek, elektronski naslov: jurij.mezek@gov.si,
Miha Ulčar, elektronski naslov: miha.ulcar@
gov.si oziroma na spletni strani:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/za_nevladne_organizacije/sofinanciranje_nvo_javni_razpisi/
nacionalni_razpisi/#c17400, kjer bodo objavljeni tudi odgovori na zastavljena vprašanja
v zvezi z razpisom. Vprašanja in pojasnila v
zvezi z javnim razpisom in dokumentacijo
javnega razpisa morajo biti zahtevana v pisni obliki po elektronski pošti na prej navedena naslova in sicer najkasneje do 28. 10.
2011 do 12. ure. Kolikor bodo vprašanja
posredovana po tem datumu, odgovori ne
bodo posredovani.
Ministrstvo za javno upravo
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Javne dražbe
Št. 7300006343-1
Ob-4928/11
Pošta Slovenije d.o.o. objavlja na podlagi
28. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošte
Slovenije, d.o.o. in Navodilom za upravljanje
z osnovnimi sredstvi (Uradno glasilo Pošte
Slovenije, št. 2/07)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Nezasedeni poslovni prostor Hrastnik,
Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,79 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno
ceno 55.000,00 €.
2. Nezasedeni poslovni prostori Logatec, Notranjska cesta 1, v izmeri 162,40 m2,
s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno
112.200,00 €. Na nepremičnini je vpisana
služnost za koriščenje stranskega vhoda
v dobro Telekoma Slovenije d.d.
3. Nezasedeni poslovni prostori bivše
pošte Duh na Ostrem vrhu 47, v izmeri 24,39 m2, za izklicno ceno 14.450,00 €.
4. Nezasedeni poslovni prostori Pesnica pri Mariboru 41, v izmeri 87,00 m2,
s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno
62.000,00 €.
5. Nezasedeni poslovni prostori Gornji
Grad, v izmeri 68,00 m2, za izklicno ceno
47.000,00 €. Predkupno pravico ima Peter
Letonja, solastnik dela nepremičnine na isti
lokaciji.
Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine
po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se
mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni.
V primeru, da imetnik predkupne pravice
v navedenem roku ne uveljavlja predkupne
pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim
ponudnikom.
6. Nezasedena stanovanjska hiša Orlica 3 pri Vuhredu, v izmeri 147,90 m2
s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno
13.135,00 €.
7. Stanovanje Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 64,87 m2, za izklicno ceno
20.750,00 €. Stanovanje je zasedeno.
8. Nezasedeno stanovanje Trbovlje, Keršičeva 16a, v izmeri 38,80 m2, za izklicno
ceno 20.605,00 €.
9. Nezasedeno stanovanje Ptuj, Heroja
Lacka 5, v izmeri 13,19 m2, za izklicno ceno
9.000,00 €.
10. Nezasedeno stanovanje Pragersko,
Kolodvorska 17, v izmeri 44,23 m2, za izklicno ceno 29.000,00 €.
Pravila javne dražbe
– javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10,
III. nadstropje, v četrtek, 20. 10. 2011 ob
12. uri;
– javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj
dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je
najmanj 200,00 €, če izklicna cena za nepremičnino ne presega vrednosti 20.000,00 €,
oziroma 500,00 €, v primeru, ko izklicna
cena presega vrednost 20.000,00 €;
– dražitelj mora vplačati pred začetkom
dražbe varščino v višini 10% izklicne cene

nepremičnine na TRR Pošte Slovenije,
d.o.o., štev: 90672-0000040025, pri Poštni
banki Slovenije in pred licitacijo predložiti
potrdilo o plačilu varščine;
– izlicitirana vrednost nepremičnine ne
more biti nižja od izklicne vrednosti;
– kupec plača poleg izlicitirane vrednosti
nepremičnine še predpisan davek;
– na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti
potrdilo o registraciji in pooblastilo za dražitelja, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti osebni
dokument;
– na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno;
– ugovori na potek dražbe se lahko dajo
do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa
jih vodja dražbe;
– uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli pa se varščina brez obresti vrne
v 15 dneh po končani dražbi. V primeru uveljavljanja predkupne pravice pri nepremičnini
pod številko 5, se vrne varščina uspelemu
dražitelju brez obresti, v roku 15 dni od prejema obvestila o uveljavljanju predkupne pravice, oziroma 15 dni po poteku 30 dnevnega
roka za uveljavitev predkupne pravice.
Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe,
razen v primeru nepremičnine iz zaporedne
številke 5, za katero se mora pogodba skleniti v 30 dneh po poteku 30 dnevnega roka
za uveljavitev predkupne pravice.
Kupec mora celotno kupnino poravnati
v roku 15 dni po podpisu in overitvi pogodbe.
Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa.
V takšnem primeru prodajalec zadrži varščino.
Dodatne informacije in dogovori za ogled
nepremičnin so možni:
– za nepremičnine pod številko 5 in 7, na
tel. 03/424-36-20, Gabriela Svete;
– za nepremičnino pod številko 1, 2 in 8,
na tel. 01/243-16-58, Štefan Hrustek;
– za nepremičnino pod številko 3, 4, 6, 9
in 10, na tel. 02/449-27-15, Franc Kerenc.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-4985/11
Družba SGG Tolmin d.d., s sedežem Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, objavlja na
podlagi 16. člena Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 98/10) v nadaljevanju:
Uredba, poziv ponudnikom za sodelovanje
na
javni dražbi
za prodajo oblega lesa iglavcev in
listavcev,
ki bo 26. 10. 2011, ob 9 uri, v sejni sobi
na sedežu družbe, Brunov drevored 13, Tolmin:
SGG Tolmin d.d. nudi naslednje blago:
– sklop 1: bukovi hlodi za žago I klase
v skupni količini 60 m3. Izklicna vrednost za

celoto prvega sklopa znaša 4939,20 EUR in
vsebuje 20% DDV. Oblovina se nahaja na
skladišču Predgriže.
– sklop 2: metrska drva za kurjavo v skupni količini 80 m3. Izklicna vrednost za celoto
prvega sklopa znaša 4022,40 EUR in vsebuje 20% DDV. Drva se nahajajo na skladišču Hudo Polje.
– sklop 3: hlodi jelke za žago III. klase
v skupni količini 60 m3. Izklicna vrednost za
celoto prvega sklopa znaša 4269,60 EUR in
vsebuje 20% DDV. Oblovina se nahaja na
skladišču v oddelku 14 GGE Trnovo.
Javna dražba je pisna. Ponudbe je potrebno predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javna dražba
za prodajo oblega lesa listavcev in iglavcev« prodajalcu na naslov: SGG Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin.
Rok za predložitev ponudbe in plačilo varščine je najkasneje do 25. 10. 2011, do
12. ure. Celotna razpisna dokumentacija
se dvigne proti plačilu 30 EUR na sedežu
družbe, vsak dan, med 8. in 14. uro, pri Ljubu Čibeju, tel. 041/484-317 in Vlasti Jakus,
tel. 041/484-318, od dneva objave dalje.
SGG Tolmin d.d.
Št. 478-13/2011
Ob-4929/11
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in sklepa
Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetega na 5. redni seji dne 28. 9. 2011, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks: 07/348-11-31.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje so nepremičnine na
Dobravi pri Dobrniču v Občini Trebnje, last
Občine Trebnje, in sicer zemljišča:
– parc. št. 90, v izmeri 385 m2, k.o. 1431
– Dobrnič,
– parc. št. 107, v izmeri 6564 m2, k.o.
1431 – Dobrnič,
– parc. št. 108, v izmeri 5250 m2, k.o.
1431 – Dobrnič.
Osnovna namenska raba nepremičnin je
območje za poselitev.
Podrobnejša namenska raba: za parc.
št. 90, 107-del, 108: »P9« območje za obrtno-podjetniške in proizvodne dejavnosti; za
parc. št. 107-del: »S30« območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Pogoji za poseganje v prostor in dovoljene gradnje so določeni z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za Suho krajino
v Občini Trebnje (Skupščinski Dolenjski list,
št. 14/90 in Uradni list RS, št. 15/99, 59/04,
19/05, 113/07, 108/08).
Nepremičnine se prodajajo skupaj kot
celota, v stanju kakršnem so, po načelu »videno – kupljeno«.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodaja nepremičnine. Vrsta
pravnega posla je prodajna pogodba, ki
mora biti z najugodnejšim dražiteljem skle-
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njena najpozneje v 15 dneh po končani javni
dražbi.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna
cena
za
nepremičnine
parc. št. 90, 107 in 108, k.o. 1431 – Dobrnič, je 430.200,00 EUR.
V navedeni ceni ni vključen davek na
dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Najnižji znesek višanja je 500 EUR.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo moral kupec poravnati na
transakcijski račun Občine Trebnje v osmih
dneh od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu
kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov
se bodo kupcu nepremičnine izročile v posest. Stroške notarske overitve pogodbe in
vložitve zemljiškoknjižnega predloga za vpis
lastninske pravice nosi kupec.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 3. 11. 2011 v veliki sejni
sobi Občine Trebnje (pritličje), Goliev trg 5,
8210 Trebnje, z začetkom ob 9. uri.
VII. Varščina
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene nepremičnin na transakcijski račun Občine Trebnje, št. 01330-6000000490,
s sklicem: javna dražba Dobrava. Plačilo
varščine pred začetkom javne dražbe je pogoj za sodelovanje na javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, Občina Trebnje varščino obdrži.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, bo varščina vrnjena brez obresti najkasneje v osmih dneh po zaključku javne
dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če uspeli dražitelj
ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine,
Občina Trebnje obdrži vplačano varščino.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali
fizična oseba, ki pred začetkom dražbe:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu s priloženo številko transakcijskega računa dražitelja za primer vračila varščine;
– predloži notarsko overjeno pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, v primeru, da
se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži
pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev (velja
za pravne osebe) oziroma veljavni osebni
dokument (za fizične osebe).
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
kot overjeno kopijo.
IX. Informacije o podrobnejših pogojih
Podrobnejše informacije o pogojih
in predmetu javne dražbe lahko interesenti
pridobijo na sedežu Občine Trebnje pri Mateji Povhe, tel. 07/348-11-44.
Sestavni del razpisne dokumentacije je
lokacijska informacija za gradnjo objektov
oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali
objektih, ki jo zainteresirani lahko pridobijo
v skladu s prejšnjim odstavkom.
X. Ustavitev postopka: župan Občine
Trebnje ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
XI. To besedilo javne dražbe se objavi
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Občina Trebnje
Št. 372/11
Ob-4948/11
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica v skladu s 26.,
28. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), od 30.
do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in sklepa
Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
št. 3528-40/2010/7 z dne 27. 1. 2011 objavlja
javno dražbo
za oddajo garaže v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
2. Predmet javne dražbe: predmet javne
dražbe je oddaja garaže v najem, na naslovu Župančičeva ulica 1 (ob stanovanjski
hiši), Ilirska Bistrica, v izmeri 27 m2.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena predmeta javne dražbe
je mesečna najemnina v višini 16,07 EUR
(brez DDV). Ob enaki ponujeni ceni-najemnini imajo prednost pri najemu prebivalci
na naslovu Župančičeva ulica 2 in 4, Ilirska
Bistrica. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najnižji znesek višanja 5,00 EUR.
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v četrtek, 3. 11. 2011, ob
13. uri, v prostorih Krajevne skupnosti Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica. Ponudniki morajo posredovati
prijavo s priloženimi dokazili (glej točka 5)
na enega izmed spodaj navedenih naslovov najkasneje do 3. 11. 2011 do 12. ure:
Občina Ilirska Bistrica (sprejemna pisarna),
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
e-naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, faks 05/714-12-84.
5. Višina varščine in številka računa: dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati
varščino v višini izklicne cene nepremičnine,
ki jo bodo dražili. Varščina mora biti nakazana na račun Občine Ilirska Bistrica, odprt pri
Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance,
Upravi RS za javna plačila, Območni enoti
Postojna, številka: 01238-0100016470, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za
oddajo garaže v najem« do dne 2. 11. 2011
do 12. ure. Plačana varščina bo uspelemu
dražitelju (najemniku) vračunana v najemnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena
brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino za
nepremičnino, ki je predmet javne dražbe
in se javne dražbe ne udeleži, se varščina
ne povrne.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
osebe z območja Republike Slovenije oziroma z območja države članice EU,
– dokazilo o plačilu varščine, na katerem
je razvidna vrednost in namen ter številko
transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine,
– potrdilo DURS o plačanih davkih in
prispevkih (fizične osebe ostalih članic EU
morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva navedeno potrdilo;
v primeru, da takšnega potrdila ne morejo

pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljajo o plačanih davkih
in prispevkih v letu 2011),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade transakcijskega računa (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v državi članici enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske
fizične osebe; v primeru, da takega potrdila
ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega
transakcijskega računa,
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– fotokopijo osebnega dokumenta (npr.
osebna izkaznica, potni list, potrdilo o državljanstvu),
– davčno in matično številko ter telefonsko številko oziroma številko mobilnega
telefona.
V primeru neizpolnjenosti zgoraj navedenih pogojev, pristop na javni dražbi ni
mogoč.
7. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Garaža se odda v najem z najemno
pogodbo za določen čas 5 let. Najemnik
je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške
rednega vzdrževanja, stroške nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča, stroške
zavarovanj in druge stroške. Garaža se
odda v najem v dejanskem stanju. Najemnik lahko opravi le tista dela na objektu, za
katera si predhodno pridobi pisno soglasje
najemodajalca. Z vlaganji najemnik ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice
na nepremičnini. V garaži je prepovedano
hranjenje nevarnih snovi.
– Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba za najem garaže v 15 dneh po končani dražbi. V primeru, da dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino. Najemnina se začne obračunavati z dnem zapisnika upravnika o predaji objekta ter podpisa
najemne pogodbe. Najemnina se usklajuje
enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih
potrebščin v RS v preteklem letu.
– Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
– Javna dražba se opravi ustno v slovenskem jeziku.
– Dražbo bo vodila komisija, imenovana
s sklepom župana.
– Draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to
je do vključno 3. 11. 2011 do 12. ure, prijavil
na dražbo ter predložil potrebna dokazila
(navedena pod 8. točko).
– Interesenti, ki ne bodo predložili potrebnih dokazil, bodo po sklepu komisije, ki
bo vodila dražbo, izločeni iz postopka.
– Javna dražba za garažo je končana,
ko predsednik komisije trikrat ponovi isto
najvišjo ceno in jo nobeden od udeležencev
javne dražbe ne zviša pred tretjim izklicem.
Po končani trikratni izklicani ceni, predsednik komisije javne dražbe razglasi ceno
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in najugodnejšega dražitelja, ki ga pozove
k podpisu najemne pogodbe.
– Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe in o njih takoj odloči
komisija.
– Župan ali komisija s soglasjem župana
lahko postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije. Ugovor proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler
ni končan zapisnik o poteku dražbe.
8. Informacije: za dodatne informacije
lahko pokličete v času uradnih ur na Občino Ilirska Bistrica, tel. 05/711-23-19 ali
05/711-23-20.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 0185/2011
Ob-4965/11
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), 30. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana za
leto 2011, ki je priloga Odloka o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/2011),
javno dražbo
za prodajo nepremičnine v lasti Mestne
občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025000, ID št. za DDV: SI67593321.
Organizator javne dražbe: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe in izhodiščna
cena
2.1. Predmet javne dražbe je naslednja
nepremičnina:
– stanovanje z začasno identifikacijsko
št. 1728-327-903, v tlorisni površini 94,90 m2
(s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih delih stavbe in zemljišču), ki se
nahaja v I. nadstropju stavbe, z naslovom
Gornji trg 13 v Ljubljani, ki je povezana
z nepremičnino s parc. št. 41.S in 45/2, k.o.
Ljubljana mesto, ki po podatkih GURS v naravi predstavlja stavbišče, v izmeri 415 m2
in njivo, v izmeri 124 m2 in je vpisana v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani
v katastrski občini Ljubljana mesto.
2.2. Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno stanje nepremičnine je urejeno.
Etažna lastnina za stavbo, v kateri se nahaja stanovanje, ki je predmet te javne dražbe,
ni vzpostavljena. Stanovanje ima začasno
id.št., ki jo je dodelila Zemljiška knjiga v skladu z Uredbo o naložitvi in vodenju zemljiške
knjige z uporabo računalniške tehnologije
ter o uskladitvi podatkov s podatki zemljiškega katastra (Uradni list RS, št. 42/01).
2.3. Izhodiščna cena: 149.500,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki
bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne
pogodbe, plača prodajalec.
3. Najnižji znesek višanja
3.1 Najnižji znesek višanja je 500,00
EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1. Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki zasebne listine.

4.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
4.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo pristojna Komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
4.4. Uspeli dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če
najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa
odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino.
4.5. Po plačilu celotne kupnine se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu
z določili prodajne pogodbe.
4.6. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana št.: 01261-0100000114, sklic na številko 4112-1201-0000, v roku 30 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še 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 dne 3. 11. 2011, na sedežu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni
sobi v III. nadstropju, ob 10. uri. Kandidati
se bodo morali 15 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
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS, in 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, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži izpis iz
poslovnega registra, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki 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: 4112-1201-0000, z navedbo »plačilo
varščine – javna dražba Gornji trg 13«.
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8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, kontaktna oseba: Mira Kastelic,
tel. 01/306-14-39 ali Karmen Pintar Oblak,
tel. 01/306-15-46.
Ogled nepremičnine in ogled 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 Prodajalec poravna pripadajoči davek na promet z nepremičninami ter stroške
notarske overitve podpisa prodajalca, kupec pa nosi stroške povezane z zemljiško
knjižnim urejanjem in z vknjižbo lastninske
pravice na svoje ime in v svojo korist.
10.4 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.5 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
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
v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
Ljubljana: www.jssmol.si in na spletni strani
Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si
ter na oglasni deski na sedežu JSS MOL,
Zarnikova 3, Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 478-0047/2010
Ob-4976/11
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, na podlagi 20. in 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS;
Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 94/07, 55/09, 100/09 in 49/10),
94. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – uradno prečiščeno
besedilo) in sprejetega Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto
2011 z dopolnitvami objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Dravograd
I. Predmet prodaje je:
a) Nepremičnina – nezazidano stavbno
zemljišče parc. št. 24/92 – travnik, v izmeri
876 m2, parc. št. 24/3 – travnik, v izmeri
728 m2 in parc. št. 24/12– neplodno, v izmeri 1106 m2, vse k.o. 828 Črneče. Zemljišča
v skupni izmeri 2710 m2 se prodajajo kot
celota. Izklicna cena znaša 38.500,00 EUR
(DDV ni vključen v ceno).
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b) Nepremičnina – nezazidano stavbno
zemljišče parc. št. 24/94 – travnik, v izmeri
277 m2, k.o. 828 Črneče. Izklicna cena znaša 4.500,00 EUR (DDV ni vključen v ceno).
c) Nepremičnina – nezazidano stavbno
zemljišče parc.št. 24/95 – travnik, v izmeri
370 m2, k.o. 828 Črneče. Izklicna cena znaša 5.500,00 EUR (DDV ni vključen v ceno).
d) Posamezni del stavbe št. 42, v stavbi
št. 844, k.o. 829 – Dravograd: poslovni prostor, z identifikacijsko oznako 829-00844-042
(42 E), Lokal št. TRŽ, v izmeri 1525 m2,
ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu
Meža 10, 2370 Dravograd, ležeč na parc.
št. 1329/2, k.o. Dravograd, z identifikacijsko številko stavbe 829-844. Izklicna cena
za poslovni prostor Lokal št. TRŽ, v izmeri
1525 m2 znaša 170.000,00 EUR.
II. Najugodnejši dražitelj je dolžan kupnino poravnati na transakcijski račun Občine
Dravograd, št: 01225-0100009832, odprt pri
Banki Slovenije, v roku, ki ne sme biti daljši
kot 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupnina ni v celoti
plačana v zahtevanem roku, lahko prodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti
ali odstopi od pogodbe in zadrži varščino.
Varščina se uspešnemu dražitelju vračuna
v kupnino.
III. Javna dražba za nepremičnine opredeljene v I. točki javnega razpisa, bo potekala v četrtek, dne 3. 11. 2011 v sejni sobi
Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, in sicer za nepremičnine: pod I.a ob
12. uri; pod I.b ob 12.30; pod I.c ob 13. uri;
pod I.d ob 13.30. Najnižji znesek višanja
izklicne cene za nepremičnine pod točko a,
b, in c je 200,00 EUR, za nepremičnino pod
točko d pa 1000,00 EUR.
IV. Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti varščino (kavcijo), v višini 10% izklicne
cene nepremičnine, ki jo bo dražitelj dražil
na javni dražbi, na transakcijski račun Občine Dravograd, št: 01225-0100009832 odprt
pri Banki Slovenije, sklic:
– pod točko I.a): 00 – 1 – 1,
– pod točko I.b): 00 – 1 – 2,
– pod točko I.c): 00 – 1 – 3,
– pod točko I.d): 00 – 1 – 4.
V. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, varščina
vrne v roku 15 dni brez obresti.
VI. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do srede, dne 2. 11. 2011 do 15. ure,
na tel. 02/87-23-554 (za zemljišča – Epšek
Črtomir). Natančnejši podatki o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, in bodo objavljeni na spletni strani Občine Dravograd: www.dravograd.si/.
VII. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki so
se na javno dražbo pravočasno in pravilno
prijavile. Prijave morajo prispeti na naslov
organizatorja javne dražbe: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, v zaprtih kuvertah, najkasneje do 3. 11. 2011 do
10. ure, s pripisom »Javna dražba Občine
Dravograd – Ne odpiraj!«. Prijavitelji morajo
k svoji prijavi, dostaviti naslednje dokumente
oziroma dokazila:
– potrdilo o plačani varščini – za fizične
in pravne osebe;
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– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora predložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih 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), ki ne sme biti
starejše od 30 dni – za fizične in pravne
osebe;
– pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime
odgovorne osebe, ki ni starejše od treh mesecev, samostojni podjetnik pa izpisek iz
ustrezne evidence AJPES, kar ne sme biti
starejše od 30 dni – za pravne osebe in samostojne podjetnike;
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade transakcijskega
računa (tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
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 v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade transakcijskega računa) – za pravne osebe;
– pooblastilo, če pravno ali fizično osebo
na dražbi zastopa pooblaščenec – fizične in
pravne osebe;
– davčno in matično številko oziroma
EMŠO in številko (transakcijskega) računa
z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove – fizične in pravne
osebe,
– potrdilo Občine Dravograd, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Občine Dravograd (za katerega zaprosi na
Referatu za finance Občine Dravograd),
– izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe.
Fizična oseba mora pred začetkom javne
dražbe predložiti izvirnik osebnega dokumenta.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov ne
morejo pravočasno pridobiti dokazil iz druge, tretje ali četrte alinee te točke razpisa,
lahko le-te predložijo na sami javni dražbi.
Dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev, ne bodo mogli sodelovati v postopku javne dražbe.
VIII. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z najugodnejšim dražiteljem
v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko občina podaljša rok za
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v podaljšanem roku, občina zadrži njegovo
varščino.
IX. Davek na dodano vrednost (DDV)
oziroma davek na promet z nepremičninami (DPN), stroške cenitve nepremičnine ter
stroške notarja in vknjižbe v zemljiško knjigo
plača kupec.
X. Pravila javne dražbe:
1. javno dražbo vodi komisija, imenovana s strani županje,
2. draži lahko tisti, ki je do vključno dne
3. 11. 2011 do 10. ure, prijavil svoje sodelovanje na javni dražbi in plačal varščino

za nepremičnino, ki jo draži ter je izpolnil
pogoje iz VII. točke tega razpisa,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno notarsko overjeno pooblastilo,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno pri nepremičninah pod točko I.a, b, c za večkratnik
zneska 200 EUR, po točko I.d pa za večkratnik zneska 1.000 EUR,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene. Če do zvišanja cene ne
pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. dražiteljem, ki plačajo varščino in ne
pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo
in tako ne sprejmejo niti izklicne cene, se
varščina zadrži. Organizator javne dražbe
zadrži varščino tudi v primeru, če kupec
ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine,
11. nepremičnine so na prodaj po načelu
videno kupljeno in po stanju nepremičnin
v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane,
12. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore
reši voditelj dražbe takoj.
XI. Prehod posesti in lastništva: Prehod posesti in lastništva (izdaja zemljiško
knjižnega dovolila) na nepremičninah preide
na kupca po plačilu celotne kupnine in stroškov, ki izhajajo iz prodajne pogodbe.
XII. Opozorilo – Prodajalec ni zavezan
k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine
z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do
sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je dražiteljem vrniti varščino
brez obresti.
XIII. Dodatna pojasnila: vse dodatne
informacije lahko interesenti dobijo na
tel. 02/87-23-554 in na spletni strani Občine
Dravograd: www.dravograd.si/.
Občina Dravograd
Ob-5000/11
Občina Žalec objavlja na podlagi 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Žalec, Ulica
Savinjske čete 5, Žalec, tel. 03/713-64-65,
faks 03/713-64-64.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena:
a) Nepremičnini parc. št. 457/24 pašnik,
v izmeri 1.817,00 m2 in parc.št 457/101 pašnik, v izmeri 98,00 m2, obe k.o. Zalog, nezazidani stavbni zemljišči v naselju Podlog
v Občini Žalec. Zemljišči se nahajata v industrijsko- obrtni coni Podlog, po urbanističnih
podatkih pa sta namenjeni za poslovno- pro
izvodno dejavnost.
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b) Nepremičnina parc. št. 236/2, k.o.
Šempeter v Savinjski dolini, travnik, v izmeri
1.113,00 m2, nezazidano stavbno zemljišče
v naselju Šempeter v Savinjski dolini. Po urbanističnih podatkih je osnovna namenska
raba zemljišča opredeljena kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja.
a) Izklicna cena za parc. št. 457/24 in
457/101, obe k.o. Zalog je 82.800,00 EUR.
V ceni ni vključen 20% DDV.
Kupec je poleg navedene cene za predmetno nepremičnino na zemljišču parc.št
457/24 pašnik, v izmeri 1.817,00 m2, družbi S-metal d.o.o., Celjska Cesta 61, 3250
Rogaška Slatina, ID za DDV 57974748,
dolžan plačati nadomestilo za stroške komunalnega urejanja znotraj cone ZN Podlog v višini 15 EUR/m2 z DDV, na podlagi izstavljenega računa. V tem znesku je všteta
odškodnina za služnost pešpoti in vožnje,
pravica priključitve na elektriko – skupna
omarica, pravica priključitve na obstoječi
jašek kanalizacije in pravica priključitve na
vodovodno omrežje. Podjetje S-metal bo
kupcu, na podlagi drugega odstavka 4. člena pogodbe o služnosti, z dne 10. 4. 2004,
sklenjene med Občino Žalec in S-metal,
d.o.o., po plačilu nadomestila izdal ustrezno listino, ki bo podlaga za vpis služnosti
v zemljiško knjigo.
Vrednost nadomestila za stroške komunalnega urejanja bo Občina Žalec upoštevala pri obračunu komunalnega prispevka Občini Žalec kot namenska plačila investitorja
v izgradnjo komunalne infrastrukture.
b) Izklicna cena za parc. št. 236/2, k.o.
Šempeter v Savinjski dolini je 71.000,00 EUR.
V ceni ni vključen 20% DDV.
3. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo DURS o plačanih davkih in
prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se

zahteva potrdilo za slovenske državljane,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti
pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in
prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno
pri notarju ali na Upravni enoti, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.)
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi
overjeno pri notarju, če je oseba zastopnik.
4. Vsak dražitelj mora do vključno srede,
2. 11. 2011 plačati varščino v višini 10% od
izklicne cene nepremičnine, za katero bo
dražil na javni dražbi, na podračun Občine
Žalec, št. 01390-0100004366, s pripisom
»za javno dražbo«. Plačana varščina se bo
uspelemu dražitelju vračunala v kupnino,
dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa
vrnila brez obresti v roku treh dni po končani dražbi.
5. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
6. Kupnino mora kupec poravnati v osmih
dneh po izstavitvi računa na podračun Občine Žalec, št. 01390-0100004366. Plačilo celotne kupnine predstavlja bistveno sestavino
pravnega posla.
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7. Nakup nepremičnin se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije
se ne upoštevajo.
8. Pravila javne dražbe:
a) Dražbo vodi komisija za vodenje in
nadziranje postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec, dražba je ustna.
b) Draži lahko tisti, ki je do vključno 2. 11.
2011 vplačal varščino in pred pričetkom
dražbe predložil vsa zahtevana dokazila.
c) Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnino za večkratnik zneska 1.000 EUR.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
f) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni.
g) Dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
h) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen
zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne
ugovore reši komisija takoj.
i) Javna dražba se izvaja v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11).
9. Prodajalec Občina Žalec lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Javna dražba bo opravljena v sredo,
2. 11. 2011 ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
11. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na
Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
prvo nadstropje soba 23, vsak delovni dan
med 11. in 12. uro in na tel. 03/713-64-14.
Ogled nepremičnine in druge dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Žalec
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Razpisi delovnih mest
Št. 02/02-356/08
Ob-4966/11
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih, objavlja Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000
Maribor, razpis za delovno mesto
vodja centra/službe/delovne enote
III – m/ž, v organizacijski enoti Medicina
dela, prometa in športa,
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer zdravstvena nega;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic,
internet, e-pošta, zdravstveno informacijski
in poslovno informacijski sistem).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba;
– program dela in razvoja zdravstvene
nege v organizacijski enoti.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba
za pravne in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi raz
pisa.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Št. 88/2011
Ob-4972/11
Svet Doma upokojencev Nova Gorica,
na podlagi 34. člena Statuta Doma upokojencev Nova Gorica in sklepa 25. seje Sveta
zavoda z dne 6. 10. 2011 razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja/ice.
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba ali univerzitetna izobrazba v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu oziroma visoka
strokovna ali univerzitetna izobrazba druge
družboslovne, zdravstvene ali medicinske
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,

– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje (imenovan je lahko tudi kandidat, ki nima
opravljenega programa za vodenje, mora pa
ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja).
Izbrani/a kandidat/ka bo sklenil/a delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja
mandata 5 let.
Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah in vizijo razvoja doma, morajo kandidati dostaviti na zgornji naslov, z oznako
»Prijava za razpis za direktorja – Ne odpiraj«. Upošteva se vloge, ki na naslov doma
prispejo do 2. 11. 2011, do 14. ure.
Prijavljeni kandidati bodo povabljeni na
razgovor, kjer bodo predstavili vizijo razvoja
zavoda za mandatno obdobje, za katerega
se prijavljajo.
Dokumentacija o poslovanju zavoda in akti zavoda so kandidatom na voljo
v tajništvu zavoda, na tel. 05/339-41-64 ali
na elektronskem naslovu: mirjam.matezic@dung.si.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev
Nova Gorica
Št. 278
Ob-4986/11
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 in 58/09,
64/09 – popr. ter 65/09 – popr.) ter sklepa
15. redne seje Sveta zavoda Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor, Mladinska
ulica 14a, 2000 Maribor, Svet zavoda Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor,
Mladinska ulica 14 a, 2000 Maribor, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje za
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje po 53. člen u ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 65/09 – popr.) ali pogoje po
145. členu ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09
in 65/09 – popr.) ali pogoje po 9. členu ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09 in 65/09
– popr.).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 28. 2. 2012.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za 5 let.
Pisne prijave naj vsebujejo dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: izobrazba;
naziv; opravljen strokovni izpit; opravljen
ravnateljski izpit; program vodenja zavoda
za mandatno obdobje; delovne izkušnje

v vzgoji in izobraževanju; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da kandidat ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev ter potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati/-ke naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence, pošljejo v zaprti
ovojnici z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja” in naslovijo na naslov: Svet zavoda
Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, Mladinska ulica 14 a, 2000 Maribor,
v 15 dneh od dneva objave tega razpisa.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana
na pošto.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o izbira kandidata/-ke v zakonitem
roku.
Svet zavoda Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor
Št. 15/11
Ob-4995/11
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) Svet zavoda Osnovne šole Ane Gale Sevnica, Cesta
na Dobravo 28, 8290 Sevnica, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11).
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.
Predvideni začetek dela bo 5. 3. 2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, o dosedanjih delovnih izkušnjah, potrdilo sodišča,
da ni v kazenskem postopku oziroma zoper
kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica, pisna izjava kandidata/ke, da pri
katerem koli drugem sodišču – izven kraja bivališča zoper njega-nje ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost ter program vodenja
zavoda in krajši življenjepis) pošljite v zaprti
ovojnici najpozneje v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šola
Ane Gale Sevnica, Cesta na Dobravo 28,
8290 Sevnica, z oznako “Prijava za razpis
za ravnatelja/ravnateljice”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Ane Gale Sevnica
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Druge objave
Ob-4996/11
Popravek
V objavi javnega poziva 10SUB-VIS11,
Nepovratne finančne spodbude za nizkoenergijsko ali pasivno gradnjo ali prenovo
stavb v lasti občin, v katerih se izvajajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja, objavljeni
v Uradnem listu RS, št. 79/11, dne 7. 10.
2011, pod opravilno številko Ob-4874/11, se
tabela v točki 5. Višina nepovratne finančne
spodbude pravilno glasi:

Novogradnja
Energijska učinkovitost stavbe

Znesek spodbude na neto ogrevano površino stavbe v EUR/m2
I. skupina
(Naravni izvor)

II. skupina
(Mineralni izvor)

III. skupina
(Sintetični izvor)

Pasivni razred

375

300

225

Nizkoenergijski razred

250

180

150

Prenova
Energijska učinkovitost stavbe

Znesek spodbude na neto ogrevano površino stavbe v EUR/m2
I. skupina
(Naravni izvor)

II. skupina
(Mineralni izvor)

III. skupina
(Sintetični izvor)

Pasivni razred

425

350

275

Nizkoenergijski razred

300

230

200
Uredništvo

Št. 430-945/2011
Ob-4971/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
a) službeni konj z imenom Philips, roj.
2. 9. 2002, rjavec, pasme latvijska toplokrvna, identifikacijska št. LV046681850013;
b) službeni konj z imenom Laxandus,
roj. 30. 5. 1998, lisjak, pasme slovenska
toplokrvna, identifikacijska št. 705 001
498100480;
Lastnik navedenih konj je Republika Slovenija, upravljavec pa Ministrstvo za notranje zadeve.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja konj po
metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Izhodiščna cena in varščina:
Izhodiščna cena za premičnine, ki
so predmet javne prodaje, znaša:
a) za službenega konja z imenom Philips: 1.000,00 EUR;
b) za službenega konja z imenom Laxandus: 950,00 EUR
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Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% izhodiščne cene.
Varščino za službenega konja z imenom
Philips vplačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132, ter
sklic št. 28 17116-2990008-39907311.
Varščino za službenega konja z imenom
Laxandus vplačajo na račun Ministrstva za
notranje zadeve, št. 01100-6370171132, ter
sklic št. 28 17116-2990008-39907511.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Ogled premičnin (službenih konj):
ogled premičnin, ki so predmet prodaje, je
mogoč od dneva objave javnega zbiranja
ponudb do roka za oddajo ponudb po predhodnem dogovoru z Cvetkom Možino,
tel. 01/563-44-50 ali 041/704-445, e-pošta:
cvetko.mozina@policija.si.
7. Oblika ponudbe
Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti
navedeno:
a) za službenega konja Philips:
Predmet: »Ponudba za nakup službenega konja Philips«
Številka
zadeve:
430-945/2011
(1525-05)
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
b) za službenega konja Laxandus:
Predmet: »Ponudba za nakup službenega konja Laxandus«
Številka
zadeve:
430-944/2011
(1525-05)
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
8. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah najkasneje do 7. 11. 2011 do
12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 11.
2011 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
10. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
najmanj do 30. 12. 2011.
11. Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu »videno - kupljeno«;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe
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pisno obveščeni v roku 8 dni od javnega
odpiranja ponudb;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku
15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega
ponudnika skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana;
– kupec mora prevzeti konja v 3 dneh po
plačilu celotne kupnine, sicer se šteje, da
je v zamudi s prevzemom in mora plačati
stroške oskrbe konja v skladu z Osnovami
za izdelavo kalkulacij – stroškovnikom, ki
bodo veljale na dan podpisa pogodbe, za
vsak dan zamude;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
– če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za
prodajo stvarnega premoženja Ministrstva
za notranje zadeve opravi z najugodnejšimi
ponudniki dodatna pogajanja.
– vsi ponudniki morajo pred pričetkom
javnega odpiranja ponudb komisiji predložiti
potrdilo o vplačani varščini, celotno številko
TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično
številko in telefonsko številko.
12. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Jasmina
Strgaršek, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, Ljubljana, tel. 01/428-44-52,
el. naslov: jasmina.strgarsek@gov.si ali
Mojca Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, faks
št. 01/428-59-03, el. naslov: mojca.pleskograh@gov.si.
13. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj
ponudb za prodajo stvarnega premoženja
Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške ponudnikov v višini izkazanih stroškov.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-4989/11
Republika Slovenija, Gregorčičeva 20,
Ljubljana, ki jo v skladu s prvim odstavkom
14. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10) zastopa dr. Igor
Lukšič, minister za šolstvo in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 34/11 – v nadaljevanju: uredba)
objavlja
prodajo nepremičnin po metodi
javnega zbiranja ponudb
1. Predmet prodaje je nepremičnina z ID
znakom 2680-1686/49-0.
2. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno.
Predkupna pravica na nepremičnini ne obstaja.
3. Izhodiščna cena prodaje nepremičnine je 26.688,00 EUR.
Izhodiščna vrednost je določena na podlagi novelacije ocene vrednosti zemljišča
v k.o. Nove Jarše, ki ga je izdelala pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin,
vpisan v register Slovenskega inštituta za
revizijo, Sonja Gračanić, univ. dipl. inž. gr.
za izvajalca Dodoma d.o.o.

4. Ponudba mora biti predložena v pisni
obliki, priporočeno ali osebno vročena na
naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Masarykova ulica 16, Ljub
ljana, s pripisom »Ne odpiraj – nakup nepremičnine, zap. št. 478-24/2007«.
V primeru, da ponudba ne bo označena,
kot je to zahtevano v tej točki, prodajalec ne
odgovarja za predčasno odpiranje ponudbe
ali za založitev ponudbe.
5. Rok za oddajo ponudb je 4. 1. 2011.
6. Odpiranje ponudb bo javno.
Kraj in čas odpiranja ponudb: 7. 11.
2011 ob 10. uri, na Ministrstvu za šolstvo
in šport.
7. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo je 60 dni od preteka roka za oddajo ponudb.
8. Pred potekom roka za zbiranje ponudb
je potrebno plačati kavcijo v višini 10% vrednosti izklicne cene na transakcijski račun
proračuna RS: 01100-6300109972, sklic na
št. 18 33111-7141998-20110000. Uspelemu
ponudniku se kavcija všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 15 dni po
preteku roka za oddajo ponudb.
9. Ponudba mora vsebovati podatke
o kupcu (naslov, EMŠO, davčna številka)
in ponujeni znesek. Ponudbi je potrebno
priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravno osebo,
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke v skladu s predpisi
države, katere državljan je, oziroma kjer ima
sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan
druge države oziroma, ki ima sedež v drugi
državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati;
– davčno številko in številko računa (naziv banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
10. Vlada RS oziroma Komisija Ministrstva za šolstvo in šport za vodenje in nadzor postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem Republike Slovenije v upravljanju
ministrstva za šolstvo in šport s soglasjem
ministra za šolstvo in šport lahko ustavi postopek do sklenitve pravnega posla.
11. Merilo za izbiro je najvišja ponujena
kupnina. V primeru, da prispe več enakih
najvišjih ponudb, bo prodajalec postopal po
pravilih javne dražbe.
12. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejši
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po poteku roka za zbiranje ponudb. Kupoprodajna
pogodba bo predložena v podpis v 15 dneh
po odpiranju pisnih ponudb. Rok za plačilo
kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma v več obrokih, kolikor bo neplačani del
kupnine zavarovan z nepreklicno bančno
garancijo na prvi poziv. Plačilo kupnine je
bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, se
lahko iz utemeljenega razloga podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži
njegovo varščino.
13. Davek na promet z nepremičninami,
stroške overovitve pogodbe in eventualne
druge stroške v zvezi s pogodbo in stroške
v zvezi s prenosom lastninske pravice plača kupec.
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14. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova ulica 16, Ljubljana,
tel. 01/400-52-62, Jožica Ložar. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
Št. 352-2/2011/34
Ob-4997/11
Na podlagi 22. in 29. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) ter 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo razpisuje
javno zbiranje ponudb
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Poslovni prostori na naslovu Dunajska
cesta 104, Ljubljana (parc. št. 386/6, k.o.
Brinje I, št. stavbe 1264), in sicer:
Oznaka poslovnega
prostora
P404
P405
P406
P407
P408

Nadstropje
4. nad.
4. nad.
4. nad.
4. nad.
4. nad.

Velikost poslovnega
prostora v m2
15,65
17,44
23,84
17,56
18,92

Poslovni prostori, št. P404, P405,
P406, P407, P408, v skupni neto kvadraturi 93,41 m2 se nahajajo v 4. nadstropju predmetne poslovne stavbe. Najemnik
ima skupaj z drugimi uporabniki in najemniki tudi pravico uporabe skupnih prostorov (skupen hodnik, skupne sanitarije
v 4. nadstropju s pravico uporabe dvigala in stopnišča ter drugih skupnih prostorov objekta (tudi del vhodne avle v pritličju
poslovnega objekta)), ter pravico uporabe
enega parkirnega mesta, ki se nahaja na
funkcionalnem zemljišču predmetnega poslovnega objekta.
Najemnik poslovnih prostorov ima v predmetni poslovni stavbi tudi možnost najema
posameznih konferenčnih dvoran.
Poslovni prostori se nahajajo znotraj poslovne stavbe, v kateri deluje mednarodna
organizacija – Mednarodni center za promocijo podjetij (ICPE), ki je predmetno poslovno stavbo pridobil na podlagi Zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim
svetom SFRJ in Mednarodnim centrom za
podjetja v družbeni lastnini v državah v razvoju o sedežu Mednarodnega centra za
podjetja v družbeni lastnini v državah v razvoju (Uradni list SFRJ, št. 6 z dne 5. junij
1980, Uradni list RS, št. 11/10 – v nadaljevanju meddržavna pogodba).
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo se je kot upravljavec predmetne stavbe s sporazumom o uporabi, ki ga
je sklenil z ICPE zavezal, da bo pri oddaji
ostalih prostorov objekta v najem ali v uporabo drugim uporabnikom upošteval, da bo
vsebina dela novih uporabnikov sorodna dejavnosti ICPE oziroma, da dejavnost drugih
najemnikov in uporabnikov ne bo moteča
za ICPE.
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Glede na navedeno zavezo uporabnika,
bo pri izboru najboljšega ponudnika upoštevan namen dejavnosti, ki je sorodna dejavnosti, ki jo v poslovni stavbi že opravlja
ICPE.
3. Podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in ogledom prostorov: ogled prostorov javnega zbiranja ponudb bo potekal po predhodni najavi dne
21. 10. 2011 od 9. do 12. ure. Za dodatne
informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo
javnega zbiranja ponudb se obrnite na kontaktno osebo Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo – Srečko Kokelj, srecko.kokelj@gov.si, tel. 01/478-47-94.
4. Način, mesto in čas oddaje ponudbe:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 4. 11.
2011 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologij, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
Na sprednji strani kuverte mora biti naveden tudi predmet javnega zbiranja ponudb – Oddaja ponudbe za najem poslovnih
prostorov na naslovu Dunajska cesta 104,
Ljubljana, številka zadeve – 352-2/2011 in
oznaka – “Ne odpiraj – Ponudba.«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv
in naslov ponudnika.
Kot najugodnejša se bo štela ponudba,
ki bo vsebovala najvišjo najemnino izmed
vseh popolnih ponudb. V primeru, da bo
najugodnejšo ponudbo poslalo več ponudnikov, se bo med tistimi, ki bodo izpolnjevali
pogoje, opravila dodatna pogajanja po metodi javne dražbe. O kraju in času dodatnih
pogajanj oziroma licitacije bodo ponudniki
obveščeni pisno po pošti.
Ponudbe se bodo odpirale javno dne
4. 11. 2011 ob 14. uri v sejni sobi v 6.
nadstropju Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana.
5. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
Ponudniki morajo v obliki in roku, ki
je naveden v 4. točki, podati ponudbo na
obrazcu, ki bo objavljen na spletnem naslovu: http://www.mvzt.gov.si/.
Poleg slednjega pa še:
– potrdilo o plačani varščini v višini ene
ponujene mesečne najemnine;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR).
Ponudniki, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz druge
ali tretje alineje te točke, lahko le-te predložijo na dan javnega odpiranja ponudb.
6. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudnik se z oddajo ponudbe
strinja, da slednja velja dva meseca od dne-
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va prejema na Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo.
7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
8. Način in rok plačila plačila
Najemnina se plačuje mesečno. Najemnik je dolžan poravnati znesek najemnine
v korist podračuna EZR pri Banki Slovenije,
na račun Proračuna RS, do 15 dne v mesecu za tekoči mesec.
Položena varščina se všteje v plačilo
prve najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še tekoče stroške za obratovanje in redno
vzdrževanje ter druge potrebne stroške v rokih, določenih z zahtevki za plačilo in sicer
naslednje:
– stroške dobave in porabe energije (elektrike, toplovoda – ogrevanje),
– stroške odvoza smeti in odpadkov,
– stroške čiščenja skupnih delov objekta
in naprav stavbe ter funkcionalnega zemljišča (čiščenje prostorov, ki jih ima v brezplačni uporabi uredi in plača posebej),
– čiščenje in odstranjevanje snega ter
ledenih sveč s streh stavbe,
– stroške porabe vode,
– stroške kanalizacije in druge komunalne storitve,
– stroške deratizacije in dezinfekcije,
– stroške protipožarne varnosti,
– stroške zavarovanja nepremičnine za
primer škodnih dogodkov in odškodninske
odgovornosti iz naslova lastništva nepremičnine,
– stroške varovanja objekta po specializiranih organizacijah,
– druge stroške obratovanja in vzdrževanja uporabljanih prostorov in skupnih delov
objekta in naprav stavbe ter funkcionalnega
zemljišča,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča oziroma druge obvezne dajatve iz
naslova lastništva nepremičnine.
9. Višina varščine: pred oddajo ponudbe
morajo zainteresirani ponudniki za nepremičnino položiti varščino v višini ene ponujene mesečne najemnine na račun Proračuna RS, št.: 01100-6300109972, sklic
18 32115-7200005-74552011, z navedbo
namena nakazila: za najem poslovnih prostorov na naslovu Dunajska cesta 104, Ljub
ljana.
10. Opozorilo: predstojnik upravljavca
lahko do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 110-123/2011-03110
Ob-4947/11
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09 in 33/11), Ministrstvo za pravosodje
objavlja
javni poziv
okrožnim in okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega
ali okrajnega sodnika na delo na Vrhovno
sodišče Republike Slovenije, s predvidenim
časom dodelitve treh let, za potrebe Civilnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-4935/11
Obvestilo
o možnosti vložitve zahtevka
v postopkih likvidacije Jugobanke
A.D., Beograd, enote v New Yorku in
Beogradske Banke A.D., Beograd, enote
v New Yorku
skladno z odstavkom 620. člena XIII. Zakona o bančništvu New Yorka.
Prosimo preberite obvestilo:
Nadzornik bank države New York kot
upravitelj Jugobanke A.D., Beograd, enote
v New Yorku in Beogradske Banke A.D., Beograd enote v New Yorku, je določil datum
22. julij 2011 kot prvi datum, na katerega je
mogoče priglasiti zahtevke zoper navedeni
enoti bank. Vse osebe, ki imajo zahtevke, ki
izhajajo iz poslov z enotama, lahko priglasijo
(vložijo) zahtevek (Proof of Claim) za izplačilo iz sredstev (premoženja) navedenih enot.
Vsi vlagatelji morajo vložiti izpolnjen zahtevek (Proof of Claim) skupaj s spremljajočimi
dokumenti, kot je obrazloženo v podanih
navodilih.
Podrobnejše informacije ter obrazci za
vložitev zahtevka (Proof of Claim) so dostopni na internetni strani: http://www.nyjugobeoinfo.com ali preko telefona na naslednji
telefonski številki: + 1-800-418-2290.
Zadnji rok za vložitev zahtevka/ov je
22. januar 2012 (“Datum zastaranja”). V primeru, da zahtevka (Proof of Claim) ne boste
priglasili (vložili) do navedenega datuma,
bo vaš zahtevek absolutno zastaral ter ne
boste prejeli plačila ali kakršnegakoli nadaljnjega obvestila.
Information on the Liquidations of Jugobanka A.D., Beograd New York Agency and
Beogradska Banka A.D., Beograd New York
Agency and a Proof of Claim form are available at http://www.nyjugo-beoinfo.com. The
deadline to file a Proof of Claim for payment
is January 22, 2012.
Sullivan & Cromwell LLP
Št. 1-1441/2011
Ob-4937/11
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju
s stvarnim premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne družbe SŽ – Tovorni
promet d.o.o. in SŽ – Potniški promet d.o.o.,
Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska
ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno
železo.
Vrsta posla: neuporabnega materiala.
Lokacija: Centralne delavnice Ljubljana,
proizvodnja Dobova,
Centralne delavnice Ljubljana, pro
izvodnja Ptuj.
Predmet prodaje obsega:
– cca 160 ton neuporabnih kolesnih dvojic, monoblokov in osi (SŽ – Tovorni promet
d.o.o.), odpadno železo,
– cca 7 ton neuporabnih monoblokov,
osi (SŽ – Potniški promet d.o.o.), odpadno
železo.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 54.275,00 EUR.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
26. 10. 2011, ob 11.30, na sedežu družbe SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, Področje za nabavo (sejna soba
606).

Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje
in v skladu s tem navodilom v 12 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti:
jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije
na tel. 01/29-14-634.
Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 1-1440/2011
Ob-4938/11
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju
s stvarnim premoženjem – 1 in na podlagi
pooblastila odvisne družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala,
odpadno železo.
Vrsta posla: neuporabnega materiala.
– SVP Ljubljana nadzorništvo proge
Novo mesto in Metlika,
– SVP Postojna nadzorništvo proge Borovnica, Sežana, Nova Gorica,
– SVP Maribor nadzorništvo proge Maribor (na progi Pesnica–Šentilj, postaja Radenci, Šentilj, Tezno).
Predmet prodaje obsega:
– približno 640 ton neuporabnih tirnic,
kretnic (odpadno železo).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 208.000,00 EUR.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
26. 10. 2011 ob 11. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, Področje za nabavo (sejna soba
606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje
in v skladu s tem navodilom v 12 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti:
jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije
na tel. 01/29-14 634.
Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 1403003905
Ob-4943/11
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje, kot
lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 4. 10. 2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1. stanovanjska enota št. 18 v stavbi 606,
k.o. Slovenske Konjice – garsonjera s kletno
shrambo v večstanovanjskem objektu, na
naslovu Slomškova 5 a, Slovenske Konjice;
neto tlorisna površina 26,44 m2; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je
40.000,00 EUR.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih
nepremičnin ni vključen 2% davek na promet z nepremičninami. Davek in vsi stroški
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva
bremenijo kupca.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni od prejema
obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis
na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 8 dni je
bistvena sestavina pogodbe.
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne
kupnine je pogoj za pridobitev lastninske
pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe.
b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki
do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10% od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski
račun prodajalca, št. 06000-0112292446,
odprt pri Banki Celje, z obvezno navedbo
namena nakazila: varščina, sklic na številko
231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za
pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge države
članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko
lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot
jih določa zakon ali mednarodna pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu, je ob
vezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno
pri notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine,
s priloženo navedbo celotne številke računa
za primer vračila varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana
vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
VI. Rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 11. 11. 2011
do 12. ure na naslov: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava
v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod
oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo v roku 14 dni od dneva
po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.

Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.
VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le
ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane
pogoje in bodo enake ali višje od izklicne
prodajne cene
VII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za
posamezen sklop v celoti;
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal
zakonite predkupne pravice pod enakimi ali
za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi
začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku
ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe;
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 120 dni od roka za oddajo ponudbe.
VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali
01/300-99-20.
DARS d.d.
Ob-4930/11
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, na
podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10) in 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 100/09) objavlja
namero o ustanovitvi služnosti
in
javno zbiranje ponudb
za postavitev sončnih elektrarn na
strehah Šolskega centra Tolmin in
Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Goriška lokalna energetska agencija, Nova
Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel. 05/393-24-60, faks: 05/393-24-63,
e-pošta: info@golea.si.
2. Opis predmeta služnosti
Predmet služnosti je:
– postavitev sončne elektrarne na strehi Šolskega centra Tolmin (v nadaljevanju
šola), parc. št. 1138/2, 1130, k.o. Tolmin, na
površini cca 7.000 m2 bruto površine,
– postavitev sončne elektrarne na strehi
Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin (v nadaljevanju knjižnica), parc. št. 642/1, k.o. Tolmin,
na površini cca 600 m2 bruto površine.
Služnostni upravičenec se obveže pred
postavitvijo sončne elektrarne, obnoviti strehi šole in knjižnice, po obstoječi projektni dokumentaciji, vendar v skladu z novimi zah-
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tevami PURES-a (Pravilnik o učinkoviti rabi
energije v stavbah), objavljen v Uradnem
listu RS, št. 47 (30. 6. 2010), str. 7840-7843.
Izolativnost streh mora po obnovi znašati
Umax=0,20 W/m2K.
Vse mere streh so informativnega značaja in jih je treba preveriti na objektih. Prav
tako mere niso neto površine za postavitev
sončnih elektrarn.
Prednost bo imel ponudnik, ki bo prevzel
v izvedbo skupaj objekta šole in knjižnice.
Služnost obsega pravico:
– zgraditi sončno elektrarno na strehi
objektov šole in knjižnice, vključno z izvedbo
napeljave kablov in drugih instalacij, potrebnih za obratovanje objekta;
– pravico vzdrževati vse objekte iz prejšnje točke v skladu s tehničnim napredkom
in razvojem;
– pravico dostopa do nepremičnine in
prehoda preko nje za potrebe obratovanja
in vzdrževanja objektov in naprav.
Stvarna pravica služnosti se ustanavlja
za dobo 25 let od sklenitve pogodbe. Ponudnik mora vzpostaviti računalniški sistem,
preko katerega lahko občina, šola ali knjižnica dnevno preverja, kaj se dogaja z fotonapetostnimi moduli na strehah.
Ponudbi mora biti predložen predračun
s popisi del obnove streh na objektih šole
in knjižnice.
Izhodiščno letno nadomestilo: najmanj
2% prihodka od prodaje električne energije
elektrarn postavljenih na strehi ŠC Tolmin
(in) ali Knjižnice Tolmin.
Vrednost obnove streh se upošteva pri
znesku letnega nadomestila od prihodkov
iz naslova prodaje proizvedene električne
energije.
Služnostni upravičenec prične nakazovati letno nadomestilo na transakcijski račun
Občine Tolmin in Ministrstva za šolstvo in
šport v sorazmernem deležu, ki bo določen
v služnostni pogodbi, ko vsota tako določenih letnih nadomestil preseže vrednost
izvedenih del obnove streh. Pri tem se upošteva sedanje cene, ki se ne diskontirajo ali
obrestujejo.
3. Vrsta pravnega posla
Z izbranim ponudnikom se sklene služnostna pogodba za dobo 25 let, v obliki
notarskega zapisa, najkasneje v roku 15 dni
po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb. Sopodpisnik služnostne pogodbe z izbranim ponudnikom je tudi Republika Slovenija, v njenem imenu Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana, kot upravljavec nepremičnine v državni lasti.
Ponudnik se v pogodbi izrecno zaveže,
da bo:
– zaradi izgradnje ali obratovanja sončne
elektrarne, na svoje stroške obnovil strehi na objektih Šolskega centra Tolmin ali
Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin in pri tem
upošteval obstoječo gradbeno dokumentacijo ter nove zahteve iz PURES-a (Pravilnik
o učinkoviti rabi energije v stavbah, Uradni
list RS, št. 52/10); izolativnost strehe mora
znašati Umax=0,20 W/m2K,
– obnovljena streha mora biti izvedena
tako, da bo zagotovljena možnost kasnejše
menjave fasadnih elementov stavbe brez
posegov v streho,
– pred izgradnjo sončne elektrarne predložil za oba objekta pozitivno mnenje
statika, za Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin
pa tudi pozitivno mnenje urbanista Občine
Tolmin,
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– zgradil sončne elektrarne na objektih
streh Šolskega centra Tolmin ali Knjižnice
Cirila Kosmača Tolmin in izvedel napeljavo
kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje navedenega objekta,
– pridobil vsa potrebna upravna dovoljenja za izgradnjo sončne elektrarne,
– termin izvedbe postavitve sončne elektrarne na strehi Šolskega centra Tolmin in
Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin je od 30. 6.
2012 do 31. 8. 2012,
– med izvajanjem pogodbenih del na celotnem gradbišču upošteval in izvajal vse
potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom,
– kot jamstvo za dobro izvedbo del
v 10 dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku bančno garancijo v višini 5% vrednosti
del zamenjave in sanacije strehe, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo do izročitve garancije banke za odpravo napak
v garancijski dobi oziroma do primopredaje
objekta,
– po končanih delih zamenjave in sanacije strehe izročil naročniku garancijo banke,
unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 5%
vrednosti del sanacije strehe, kot jamstvo za
odpravo napak v služnostni dobi. Garancija
mora veljati celotno služnostno dobo,
– ves čas trajanja služnosti redno in na
svoje stroške vzdrževal strehe in zagotavljal
njihovo vodotesnost, vzdrževal strelovodne
naprave ter naprave za odtekanje strešne
meteorne vode kot tudi sončno elektrarno,
– po preteku služnostnega obdobja odstranil iz objektov vse dele sončnih elektrarn, saniral streho ter izdal garancijo za
brezhibno vodotesnost streh za obdobje
najmanj 5 let.
V ta namen ponudnik pri notarju deponira izbrisno pobotnico za izbris podeljene
služnosti, katero bo Občina Tolmin izkoristila
v primeru, če ponudnik ne bo pristopil k izvedbi pogodbeno dogovorjenih del.
4. Pogoji, pod katerimi se ponudba predloži:
– Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 500,00 EUR na transakcijski račun Občine Tolmin, št. 01328-0100014970, odprt pri
Banki Slovenije. Ponudniku, ki na razpisu
ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne
najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
– Ekonomska in finančna sposobnost
ponudnika:
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ne sme
imeti blokiranega transakcijskega računa ter
da v preteklem in tekočem letu ne posluje
z izgubo,
– da znašajo povprečni letni prihodki ponudnika v obdobju 2010 najmanj
1.000.000,00 EUR,
– da ima ponudnik dostop do kreditnih
linij, ustreznih da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja izvedbe del (obnova strehe in postavitev sončne elektrarne).
V vsakem primeru mora biti kreditni znesek
vsaj 900.000 EUR.
– Tehnične zahteve elementov sončne
elektrarne, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
– pridobljeni atesti po TUV 61215 in
TUV 61730,
– minimalna instalirana moč: cca 300
kWp na strehi šole ter cca 20 kW na strehi
knjižnice;
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5. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– kot dokazilo v zvezi z ekonomsko in finančno sposobnostjo ponudnik ponudbi priloži: BON-1/P (podjetja) oziroma BON-1/SP
(samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki
za leto 2010,
– pozitivno bilanco stanja na dan 31. 12.
2010 in izkaz poslovnega izida na dan
31. 12. 2010,
– potrdilo poslovne banke, iz katerega je
razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred
objavo razpisa noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran,
– analizo energetskega potenciala šole
in knjižnice,
– ponujen odstotek od prodaje električne
energije, ki ne sme biti nižji od izhodiščnega,
– dokazila, izjave, potrdila iz katerih je
razvidno, da je v obdobju zadnjih 3 let kot
glavni izvajalec ali kot partner v skupnem
nastopu izvedel najmanj 3 delujoče objekte
sončnih elektrarn od tega:
– najmanj en objekt sončne elektrarne
z nazivno močjo večjo od 150 KWp,
– najmanj dva objekta sončne elektrarne z nazivno močjo večjo od 50 KWp,
– dokazila, izjave, potrdila iz katerih je
razvidno, da je v obdobju zadnjih 3 let sodeloval kot glavni izvajalec ali kot partner
v skupnem nastopu izvedel najmanj 3 delujoče objekte sončnih elektrarn, kjer se
je pred namestitvijo elektrarne izvedla tudi
obnova streh,
– ponudbeni predračun s popisom del
za zamenjavo in sanacijo streh šole in knjižnice,
– potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (samostojni podjetniki posamezniki)
oziroma sklep o vpisu v sodni register,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev (pravne osebe),
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
– izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb,
– ponudbo za izvedbo del obnove streh
na objektih Šolskega centra Tolmin ali Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin,
– pismo o nameri banke, o izdaji bančne garancije unovčljive na prvi pisni poziv, v višini 5% vrednosti del obnov strehe,
kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih
v garancijski dobi.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedena dokazila.
6. Merila za izbor
Merila za izbor:
1. Merilo: ponudbena vrednost sanacije strehe (10 točk)
Formula za izračun števila točk posameznega ponudnika: Število točk = 10 * (ponudbena vrednost v EUR sanacije strehe
posameznega ponudnika / najnižja ponudbena vrednost v EUR najboljšega ponudnika).
2. Merilo: ponujen% od prodaje električne energije (60 točk)
Formula za izračun števila točk posameznega ponudnika: Število točk = 60 * (ponujen% od prodaje električne energije posameznega ponudnika / najvišji% od prodaje
električne energije najboljšega ponudnika).
3. Merilo: skupna inštalirana moč na
objektih (30 točk)
Formula za izračun števila točk posameznega ponudnika: Število točk = 30 * (sku-

pna instalirana moč (KWp) posameznega
ponudnika / največja skupna instalirana moč
(KWp) najboljšega ponudnika).
Število točk posameznega ponudnika se
določi tako, da se rezultati 1., 2. in 3. merila
seštejejo. Najboljši ponudnik je tisti, ki doseže najvišji seštevek.
7. Omejitve v postopku: Občina Tolmin
si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma lahko župan začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi,
ne da bi za to morali biti navedeni razlogi
in brez odškodninske odgovornosti. Občina
Tolmin si pridržuje pravico, da bo po prejemu ponudb s ponudniki izvedla dodatna
pogajanja.
8. Predložitev ponudbe: ponudniki morajo pisne ponudbe dostaviti v zaprti ovojnici najkasneje do vključno dne 7. 11. 2011
do 12. ure v Uradu župana Občine Tolmin
(prvo nadstropje), naslov: Občina Tolmin,
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime
ponudnika z oznako: »Ponudba za sončno
elektrarno«. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku, se bo štela kot nepravočasna
ponudba in bo izločena iz postopka ter zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal
nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi,
če ponudba vsebuje bistvene elemente, ima
pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev take ponudbe je pet dni po prejemu
poziva za dopolnitev.
9. Odpiranje in izbor ponudb:
– Odpiranje ponudb ne bo javno.
– Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku, bo komisija izločila in o tem
obvestila ponudnika.
– Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od izteka roka za predložitev
ponudb.
10. Ogled nepremičnin in ostale informacije: vse dodatne informacije glede
ogledov lokacij lahko interesenti dobijo na
tel. 05/380-12-02 (kontaktna oseba: Vladi
Mavri – ravnatelj, za Šolski center Tolmin)
in na tel. 05/381-15-26 (kontaktna oseba
Jožica Štendler – direktorica, za Knjižnico
Cirila Kosmača Tolmin). Informacije glede
razpisne dokumentacije pa dobite pri Goriški lokalni energetski agenciji, Nova Gorica,
tel. 05/393-24-60. Ogled objektov je možen
samo po predhodnem dogovoru. Besedilo
javnega razpisa je objavljeno tudi na spletni
strani Občine Tolmin – http://www.tolmin.si.
Občina Tolmin
Št. 755-9/2011
Ob-4931/11
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26,
1330 Kočevje na podlagi 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
2. Opis predmeta prodaje:
a) les na panju (na parc. št. 88/2,
84/2, 85/3, 80/2, k.o. Koprivnik in 598/1,
598/2, 630/1, k.o. Hrib-Kočevski), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves
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št. 3408-06-0402-A008/10, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 346 dreves iglavcev in 2906 dreves
listavcev oziroma 576 m3 bruto iglavcev in
3411 m3 bruto listavcev,
b) les na panju (na parc. št. 477/1, 477/25,
2719/26, k.o. Polom), po Odločbi o odobritvi
poseka izbranih dreves št. 3408-06-0305A016/10, ki jo je izdal Zavod za gozdove
Slovenije, s katero se prodaja 1879 dreves
iglavcev in 1827 dreves listavcev oziroma
940 m3 bruto iglavcev in 2257 m3 bruto listavcev,
c) les na panju (na parc. št. 2845/1,
2845/2, 2848, 2843, 2844, k.o. Kumrova vas
in 2469, k.o. Brezje), po Odločbi o odobritvi
poseka izbranih dreves št. 3408-06-0405A011/11, ki jo je izdal Zavod za gozdove
Slovenije, s katero se prodaja 70 dreves
iglavcev in 1353 dreves listavcev oziroma
137 m3 bruto iglavcev in 1739 m3 bruto listavcev,
č) les na panju (na parc. št. 2719/26,
k.o. Polom), po Odločbi o odobritvi poseka
izbranih dreves št. 3408-06-0305-A015/11,
ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije,
s katero se prodaja 392 dreves iglavcev in
179 dreves listavcev oziroma 215 m3 bruto
iglavcev in 296 m3 bruto listavcev,
d) les na panju (na parc. št. 3585, k.o. Livold), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih
dreves št. 3408-06-0404-A021/11, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se
prodaja 2001 dreves iglavcev in 10 dreves
listavcev oziroma 1321 m3 bruto iglavcev
in 3,8 m3 bruto listavcev.
Les na panju pod točkami a), b), c), č), d)
se prodaja skupaj – kar znaša 10.895,80 m3
bruto odkazanega drevja v treh različnih
gozdnogospodarskih enotah.
Posekati je dovoljeno le drevesa izbrana
in označena s strani Zavoda za gozdove
Slovenije.
Sečnja drevja mora biti izvedena do
30. 4. 2012, spravilo pa do 30. 6. 2012.
3. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji lesa na panju.
4. Izhodiščna cena
Za predmet prodaje je izhodiščna cena
383.503,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet 20% DDV, ki
ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v enkratnem znesku v roku
8 dni od podpisa kupoprodajne pogodbe.
Plačana varščina se uspešnemu ponudniku
oziroma kupcu všteje v kupnino v kupoprodajni pogodbi. Vplačana varščina se ne
obrestuje.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Kupoprodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine
ne plača v navedenem roku.
Občina ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Vplačilo varščine
Varščina znaša 50.000,00 EUR, ki jo je
potrebno vplačati na podračun proračuna
Občine Kočevje, št. 01248-0100005213,
odprtega pri UJP Novo mesto, skupaj z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb
– les na panju«.
Ponudniki so dolžni vplačati varščino najkasneje do 2. 11. 2011 do 12. ure.
Vplačilo varščine je pogoj za upoštevanje ponudbe in mora biti priložena ponudbi,
saj je obvezna sestavina le-te.

7. Pogoji prodaje
Predmetno premično premoženje se prodaja kot zaokrožena celota po načelu videno – kupljeno in je prosto vseh bremen.
Ponudniki so dolžni k ponudbi priložiti navedbo ponujene cene brez DDV, ki ne sme
biti manjša od izhodiščne cene, ponudnik pa
lahko navede višjo ceno od izhodiščne.
Vsi stroški v zvezi z izvedbo in spravilom
lesa in vzpostavitvijo gozdnega reda bremenijo kupca.
Kupec mora spoštovati določila odločb
Zavoda za gozdove Slovenije iz 2. točke javnega zbiranja ponudb. Odločbe z manuali
so sestavni del razpisne dokumentacije.
Izbrani ponudnik (kupec) mora po končanih delih gozdno in prometno infrastrukturo
vrniti v prvotno stanje.
8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudbo lahko oddajo pravne osebe,
samostojni podjetnik posameznik ali fizične
osebe, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje, in sicer mora ponudnik:
– k ponudbi priložiti potrdilo o plačilu
varščine,
– k ponudbi priložiti dokazila banke
o razpoložljivih sredstvih za nakup predmeta prodaje v predpisanem roku (torej da
ima ponudnik zagotovljena lastna sredstva
in je plačilno sposoben poravnati ponujeno
kupnino) oziroma priložiti zavezujočo izjavo
banke, da se bo ponudniku v roku odobril
brezpogojni kredit v višini ponujene kupnine,
– k ponudbi priložiti potrdilo občinskega
Oddelka za proračun, finance in upravljanje
premoženja, da ima oseba (fizična ali pravna) poravnane vse obveznosti do Občine
Kočevje,
– predložiti izpolnjene obrazce razpisne
dokumentacije in naslednje priloge:
1. registracijo dejavnosti za izvajanje
sečnje in spravila lesa: dokazilo o registraciji
dejavnosti lahko predložijo ponudniki sami
oziroma si ga priskrbi prodajalec sam (izpis
iz evidenc AJPES, ki odraža zadnje stanje, ki ne sme biti starejše od 30 dni – glej
obr3),
2. izjave in potrdila:
obr. 1: Podatki o ponudniku (kupcu),
obr. 2: Izjava o ponujeni kupnini (ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene),
obr. 3: Izjava pravne osebe oziroma
samostojnega podjetnika posameznika
o doseganju poslovnega izida (za leto 2010
in prvo polovico leta 2011),
obr. 4: Izjava o sposobnosti in usposobljenosti za izvedbo poseka in spravila
lesa,
obr. 5: Izjava o vezanosti na dano ponudbo,
obr. 6: Izjava o spoštovanju odločb
o odobritvi poseka izbranih dreves Zavoda
za gozdove Slovenije,
obr. 7: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb za
prodajo lesa na panju,
3. parafirana vsaka stran osnutka kupoprodajne pogodbe,
– pooblastilo za zastopanje v postopku
javnega zbiranja ponudb, v primeru da ponudnika zastopa pooblaščenec.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj naštete sestavine.
Ponudnik lahko zahtevane dokumente predloži v fotokopijah, razen podpisanih
priloženih obrazcev in parafirane kupopro-
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dajne pogodbe, ki jih ponudnik predloži
v originalu.
Prodajalec ima pravico zahtevati vpogled
v originalne dokumente.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 8. točke razpisa, ponudil najvišjo ponujeno ceno (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, ki bodo podali enakovredne ponudbe, lahko pristojni organ
občine:
– 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.
10. Sklenitev pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom
Občina Kočevje bo z najugodnejšim ponudnikom sklenila kupoprodajno pogodbo
v roku 8 dni od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku za sklenitev pogodbe, lahko občina kupcu podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Kočevje
zadrži njegovo varščino, prav tako pa si
prodajalec pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika.
11. Nepravočasne/nepopolne ponudbe
Ponudbe, ki so prispele po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasna, vendar nepopolna ponudba, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Ne glede na navedeno pa lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse
sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
12. Rok vezanosti na ponudbo: rok vezanosti na ponudbo traja vse do vključno
31. 1. 2012.
13. Vračilo varščine
Vplačana varščina, bo po končanem
postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena
tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni, in
sicer v roku 8 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe.
Plačana varščina se bo vrnila brez obresti.
14. Rok za oddajo ponudbe
Ponudniki morajo svoje ponudbe oddati
z vsemi zahtevanimi dokumenti iz 8. točke
tega razpisa do 2. 11. 2011 do 14. ure osebno v vložišče občine ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska
cesta 26, 1330 Kočevje. Prepozne ponudbe
bodo izločene iz postopka.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah z oznako: »Javno zbiranje ponudb
– les na panju, Ne odpiraj«.
15. Kraj in čas odpiranja ponudb
Odpiranje pisnih ponudb bo v sejni sobi
(1. nadstropje) Občine Kočevje, Ljubljanska
cesta 26, 1330 Kočevje dne 3. 11. 2011,
ob 11. uri.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
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Občina Kočevje lahko do sklenitve pravnega posla (podpisa pogodbe), brez odškodninske odgovornosti, prekine oziroma
ustavi postopek razpolaganja s stvarnim
premoženjem, ne da bi za to navedla razloge.
16. Razpisna dokumentacija, dodatne
informacije in ogled
Celotno razpisno dokumentacijo je možno dobiti na spletni strani Občine Kočevje:
www.kocevje.si ali na vložišču občine vsak
dan od 8. do 10. ure in od 11. do 12. ure,
ob sredah pa od 9. do 12. ure in od 13. do
17. ure.
Svoja vprašanja v zvezi s prodajo premičnega premoženja v času razpisa lahko
zainteresirani ponudniki pošljete na elektronski naslov: anita.simicic@kocevje.si.
Ponudniki si pred podajo ponudbe lahko samostojno ogledajo predmet prodaje.
Kolikor bi bil izkazan interes večjega števila ponudnikov po skupnem ogledu, lahko
občina organizirala ogled lokacij predmeta
prodaje. O datumu ogleda in zbirnem mestu bi bili ponudniki naknadno obveščeni
preko spletne strani Občine Kočevje, ogled
bi se izvedel do roka oddaje ponudb.
Vsi stroški vezani na pripravo ponudbe,
bremenijo ponudnika.
17. Objava: javno zbiranje ponudb se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na spletni strani Občine Kočevje: www.
kocevje.si.
Občina Kočevje
Št. 14/2011
Ob-4932/11
Krajevna skupnost Dobova, Ulica Bratov Gerjevičev 48, Dobova na podlagi
22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11) in Letnega načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Brežice za leto 2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Krajevna skupnost Dobova, Ulica Bratov Gerjevičev 48, Dobova
8257, tel. 07/496-70-14, faks: 07/496-74-58,
e-naslov: ksdobova@amis.net.
Postopek javnih ponudb vodi Komisija
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem KS Dobova (v
nadaljevanju pristojna komisija).
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je
prodaja naslednjega stvarnega premoženja:
2.1 poslovni prostor-neizkoriščeno, številka dela stavbe E4, v izmeri 58,53 m2 (v
tretji gradbeni fazi), v II. Etaži poslovno stanovanjske stavbe, na naslovu Ulica bratov
Gerjevičev 57, Dobova, stoječe na parc.
št. 1097/1 po izklicni ceni 36.094,00 EUR
in en parkirni prostor, parc, št. 1098/7, k.o.
Veliki Obrež, katerega izklicna cena je
1.350,00 EUR.
Stanovanje in parkirni prostor se prodajajo skupaj po izklicni ceni 37.444,00 EUR.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje
plača strošek cenitve in izdelavo prodajne
pogodbe. Vpis v zemljiško knjigo, davek na
promet nepremičnin in notarsko overitev
pogodbe plača kupec.
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3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnine se prodajajo v celoti
po načelu videno–kupljeno.
3.2 Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala
komisija.
3.3 Plačilo celotne kupnine v roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen
v 7. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo
brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačno varščino.
4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javne ponudbe
4.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo
s plačilom varščine v višini 10% ponujene
cene, posamezne nepremičnine. Varščina se plača na podračun pri UJP Krško,
št. 01209-6450785304 z navedbo »Varščina
za javno zbiranje ponudb«. Vplačana varščina se izbranemu najugodnejšemu ponudniku – kupcu všteje v kupnino.
4.2 Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko
številko, navedbo nepremičnine za katero
daje ponudbo, ponujeno kupnino.
4.3 Ponudniki morajo ponudbi priložiti
še:
– originalno potrdilo o vplačani varščini
in priloženo številko računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila varščine,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno
številko – fizične osebe in s.p.),
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.), staro največ 30 dni,
– originalno potrdilo pristojnega davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, če
gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane, kolikor takega potrdila ne more
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo banke, da v zadnjih 6 mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR – pravne
osebe in s.p. (tuj državljan mora priložiti
potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni
imel blokade TRR).
4.4 Komisija ne bo upoštevala ponudb
tistih ponudnikov, ki v trenutku podaje ponudbe ne bodo imeli poravnanih vseh obveznosti do Občine Brežice.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih ovojnicah na naslov KS
Dobova, Ulica Bratov Gerjevičev 48, 8257
Dobova, do 11. 11. 2011 do 12. ure, s pripisom na sprednji strani »Ponudba za nakup
nepremičnin – E4, Ne odpiraj« Na hrbtni

strani mora bit označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
5.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
5.3 Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo
upoštevane.
5.4 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo pristojna komisija kot kriterije upoštevala
višino ponujene kupnine.
5.5 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more
izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je
mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje,
lahko v roku 5 dni pozove vse ponudnike,
da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih.
5.6 Komisija lahko s soglasjem župana
začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti,
uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine.
5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
5.8 Ponudniku, ki ni izbran bo varščina
brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru
najugodnejšega ponudnika.
6. Sklenitev prodajne pogodbe
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 Krajevna skupnost Dobova
pravico zadržati vplačano varščino. V zvezi
s prenosom lastništva nepremičnin prodajalec plača stroške cenitve in izdelavo prodajne pogodbe., davek na promet nepremičnin
in notarsko overitev podpisa. Vpis v zemljiško knjigo, davek na promet nepremičnin
in notarsko overitev pogodbe in eventualne
ostale stroške, ki bi nastali v zvezi z prenosom lastništva nosi kupec. Po plačilu celotne
kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila
v last in posest s pravico vpisa lastninske
pravice na kupljeni nepremičnini.
Kupec je tudi dolžen takoj po prevzemu
kupljene nepremičnine v zvezi s to skleniti pogodbo o izvajanju storitev upravljanja
stanovanjsko –poslovne stavbe Ulica Bratov
Gerjevičev 57, Dobova z izbranim upravljavcem objekta – podjetjem KOP Brežice d.d.
in tako tudi nase takoj prevzeti vse obveznosti, ki izhajajo iz prej omenjene pogodbe.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupec mora kupnino plačati v 30 dneh
od sklenitve pogodbe na podračun pri UJP
Krško, št. 01209-6450785304. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe za predmete
prodaje pod točko 2.
7. Drugo
Pristojna komisija bo odpirala ponudbe
dne 14. 11. 2011, s pričetkom ob 13. uri
v sejni sobi Krajevne skupnosti Dobova, na
naslovu Ulica bratov Gerjevičev 48, Dobova.
Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke
o nepremičninah lahko interesenti dobijo na
tel. 07/496-70-14 (Branko Proselc) ali e-pošti: ksdobova@amis.net. Ogled nepremičnin
je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu na spletni strani Občine Brežice: www.brezice.si.
Krajevna skupnost Dobova

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

81 / 14. 10. 2011 /

Stran

2381

Ob-4934/11
Občina Zagorje ob Savi skladno z določili
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, 14/04, 62/06 in
11/09), po javnem razpisu, ki je bil objavljen
dne 11. 3. 2011 (Uradni list RS, št. 17/11) in
na predlog Komisije za oblikovanje prednostne liste za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem, objavlja
prednostno listo
upravičencev za oddajo
neprofitnih stanovanj v najem
v Občini Zagorje ob Savi
za leto 2011 in 2012
Mesto
na prednostni listi

Priimek in ime, naslov

Primerna
velikost

Število točk

1.

Knez Stanislav, Selo 2, 1410 Zagorje ob Savi

30

510

2.

Nišić Enver, Cesta zmage 22, 1410 Zagorje ob Savi

65-75

480

3.

Ravnikar Helena, Grajska 9, 1410 Zagorje ob Savi

55-65

450

4.

Nukić Selma, Šklendrovec 2, 1410 Zagorje ob Savi

45-55

435

5.

Medvešek Mojca, U. talcev 1c, 1410 Zagorje ob Savi

45-55

420

6.

Mujkić Mersida, C. zmage 24, 1410 Zagorje ob Savi

55-65

410

7.

Bučar Vanja, Grajska 1, 1410 Zagorje ob Savi

65-75

400

8.

Grašinar Primož, Polje 20, 1410 Zagorje ob Savi

45-55

390

9.

Durić Senada, C.zmage 16, 1410 Zagorje ob Savi

45-55

380

10.

Čeperković Samir, Polje 1, 1410 Zagorje ob Savi

45-55

380

11.

Avdić Alma, C. 20. julija 13, 1410 Zagorje ob Savo

45-55

380

12.

Drnovšek Marija, Ravenska vas 8a, 1410 Zagorje ob Savi

30

380

13.

Bregar Nada, C. Borisa Kidriča 4b, 1410 Zagorje ob Savi

30-45

380

14.

Cencelj Roman, Selo 2, 1410 Zagorje ob Savi

30

380

15.

Uran Vincec, Jevšnikova 1, 1412 Kisovec

30

380

16.

Horvat Marija, Čemšenik 34, 1413 Čemšenik

45-55

365

17.

Cukjati Jernej, Okrogarjeva kol. 6, 1410 Zagorje ob Savi

30-45

365

18.

Šuhelj Milena, Grajska 9, 1410 Zagorje ob Savi

45-55

350

19.

Govejšek Metka, C. Otona Župančiča 15, 1410 Zagorje ob Savi

30

350

20.

Razpotnik Simona, C.zmage 35a, Zagorje ob Savi

45-55

350

21.

Zupančič Gregor,C.20. julija 2, 1410 Zagorje ob Savi

45-55

340

22.

Mešić Salma, Eberlova cesta 7, 140 Zagorje ob Savi

45-55

340

23.

Smajlović Elvir, C.zmage 43, 1410 Zagorje ob Savi

45-55

340

24.

Ibrić Muharem, Podvine 11, 1410 Zagorje ob Savi

45-55

340

25.

Padarič Natalija, Polje 22, 1410 Zagorje ob Savi

30-45

340

26.

Jesih Dejan, Selo 2, 1410 Zagorje ob Savi

30

340

27.

Ritter Petra, C.zmage 12a, 1410 Zagorje ob Savi

30

330

28.

Rebernik Špela, U.talcev 20, 1410 Zagorje ob Savi

45-55

320

29.

Kancić Sead, U.talcev 30, 1410 Zagorje ob Savi

45-55

320

30.

Kramžar Petra, C.9. avgusta 20, 1410 Zagorje ob Savi

30-45

320

31.

Ritter Erika, U.talcev 34, 1410 Zagorje ob Savi

30

320

32.

Bregar Alojzij, Selo 1, 1410 Zagorje ob Savi

30-45

320

33.

Prvulović Kosta, Na bregu 2, 1410 Zagorje ob Savi

55-65

300

34.

Kurnik Denis, U.talcev 24, 1410 Zagorje ob Savi

30

290

35.

Bučevec Berta, Prešernova cesta 10, 1410 Zagorje ob Savi

30

290

36.

Jurca Boštjan, C. zmage 14, 1410 Zagorje ob Savi

30-45

280

37.

Durmišević Almir, Rudarska cesta 15, 1412 Kisovec

30

280

38.

Filipović Laura, C.zmage 16, 1410 Zagorje ob Savi

30-45

270

39.

Žibert Andrej, Polje 10a, 1410 Zagorje ob Savi

30-45

250

40.

Mujčinović Mustafa, Polje 23, 1410 Zagorje ob Savi

30

240

41.

Hribar Kristina, Polje 17, 1410 Zagorje ob Savi

30

230

42.

Pirc Boris, Okrogarjeva kolonija 3, 1410 Zagorje ob Savi

30

210
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Št. 455/11
Ob-4942/11
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag.
Igor Kolenc, v skladu z 22. členom Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS),
35. členom Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, v nadaljevanju
Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola
za leto 2011 (Uradne objave Občine Izola,
št. 03/2011, v nadaljevanju Odlok) in Letnim
načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2011 s spremembami in dopolnitvami, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola
1) Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2) Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi:
a) Posamezni del stavbe št. 45 v stavbi
št. 5496, k.o. 2626 – Izola, stoječe na parc.
št. 3196/12, k.o. Izola, dvosobno stanovanje
št. 45 v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) večstanovanjske stavbe na naslovu Južna cesta 20 v Izoli, v skupni izmeri 70,95 m2,
po izhodiščni ceni 139.730,00 EUR;
b) Posamezni del stavbe št. 46 v stavbi št. 5496, k.o. 2626 – Izola, stoječe na
parc. št. 3196/12, k.o. Izola, trisobno stanovanje št. 46 v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) večstanovanjske stavbe
na naslovu Južna cesta 20 v Izoli, v skupni izmeri 102,51 m2, po izhodiščni ceni
205.520,00 EUR;
c) Posamezni del stavbe št. 47 v stavbi št. 5496, k.o. 2626 – Izola, stoječe na
parc. št. 3196/12, k.o. Izola, dvosobno stanovanje št. 47 v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) večstanovanjske stavbe
na naslovu Južna cesta 20 v Izoli, v skupni izmeri 115,85 m2, po izhodiščni ceni
237.650,00 EUR;
d) Posamezni del stavbe št. 48 v stavbi
št. 5496, k.o. 2626 – Izola, stoječe na parc.
št. 3196/12, k.o. Izola, dvosobno stanovanje
št. 48 v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7.
etaža) večstanovanjske stavbe na naslovu
Južna cesta 20 v Izoli, v skupni izmeri 96 m2,
po izhodiščni ceni 196.540,00 EUR;
e) Posamezni del št. 1020 v stavbi
št. 474, k.o. 2626 – Izola, na parc.št. 1770,
k.o. Izola, opredeljen kot garaža št. 5 v pritličju, v izmeri 11,35 m2 na naslovu Kraška 2a
v Izoli, po izhodiščni ceni 7.582,85 EUR. Nepremičnina je zasedena. Najemnik ima predkupno pravico;
f) Nepremičnina s parc.št. 3502/1, k.o.
Malija, opredeljena kot stanovanjska stavba, v izmeri 48 m2, gospodarsko poslopje,
v izmeri 47 m2 ter dvorišče, v izmeri 262 m2,
skupaj 357 m2, se prodaja po izhodiščni ceni
61.524,00 EUR;
g) Nepremičnina s parc.št. 553/6, k.o.
Dvori nad Izolo, dvorišče, v izmeri 385 m2, se
prodaja po izhodiščni ceni 33.707,00 EUR.
Izhodiščna cena predstavlja izklicno ceno
v razpisnem postopku, in je bila določena na
podlagi opravljene cenitve s strani sodnega
cenilca in izvedenca za gradbeno stroko.
Izhodiščna cena ne vsebuje morebitnega
davka na dodano vrednost oziroma davka
na promet nepremičnin.
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Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo
za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar
najmanj v višini izhodiščne cene.
Plačilo kupnine v roku 15 oziroma 30 dni
(za nepremičnine od točke a do točke d)
po sklenitvi prodajne pogodbe predstavlja
bistveno sestavino pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se med njima, skladno
z 35. členom ZSPDSLS, izvede pogajanja.
3) Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je pridobitev
lastninske pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po sklenitvi prodajne pogodbe.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Nepremičnina bo prodana
ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo
ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Izola
pa ima pravico zadržati vplačano varščino.
Ponudnik mora imeti do dneva prijave
na razpis poravnane vse obveznosti do Občine Izola, v nasprotnem primeru Komisija
ponudbe ne bo upoštevala.
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 zemljiški knjigi.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške postopka, pripadajoči
davek, overitev podpisa pri notarju in stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
4) Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu
za okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine, Postojnska 3, Izola ali po telefonu 05/6600232, kontaktna oseba Stefanija
Rajčić Sedlarević, elektronski naslov: stefanija.rajcic@izola.si.
Nepremičnine, ki so predmet javnega
razpisa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru z Vodjo oddelka za nepremičnine Patricijo Fabijančič Močibob. Vse
podrobnejše informacije z zvezi z ogledom
se lahko naslovi na elektronski naslov: patricija.fabijancic-mocibob@izola.si.
5) Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene na račun Občine
Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic 00
4781952011. Neizbranim ponudnikom bo
varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku
roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu
pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku
30 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi
drugemu najugodnejšemu ponudniku.
Najemnik ima predkupno pravico.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno
s potrdilom o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.izola.si, oglasna
deska.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola,

vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine pod točko a), b), c), d), e), f),
g«, najpozneje do 2. 11. 2011 do 24. ure, na
naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma v delovnem času mogoče oddati tudi osebno na
vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8,
Izola, v pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
3 mesece od dneva zaključka razpisnega
roka.
6) Drugi pogoji
Ponudbo lahko podajo domače ali tuje
fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so
državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo
sedež v državi članici Evropske unije.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge, vključno z dokazilom
o vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.
7) Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb se bo izvedlo dne 3. 11. 2011,
v sobi št. 9, Postojnska ulica 3, Izola, 1.
nadstropje. Nepravočasnih in nepopolnih
ponudb komisija ne bo upoštevala. Skladno
s prvim odstavkom 37. člena Uredbe, postopek odpiranja ponudb, ni javen.
8) Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor,
Oddelek za nepremičnine Občine Izola.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
9) Drugi pogoji: Občina Izola si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji
nepremičnin in neodplačno ter časovno
neomejeno služnost za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.
10) Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega
posla, pri čemer ponudnikom povrne do
kazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola – Comune di Isola
Št. 4780-660/2011-1
Ob-4960/11
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) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki je priloga Odloka
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
2011 (Uradni list RS, št. 22/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat.številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet prodaje je poslovni prostor št.
P01, v skupni izmeri 24,01 m2, ki se nahaja v pritlični etaži poslovnega objekta, na
naslovu Poljanska 1 v Ljubljani z ID oznako št. 1727-159-7 (ID osnovnega položaja
3583486) v stavbi št. 159, v k.o. 1727-Poljansko predmestje in v naravi predstavlja
en večji prostor, ki ima zastekljen vetrolov in
lastne sanitarije. Predmetna nepremičnina
v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
Predmetna 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.
Izhodiščna cena: 48.750,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«;
3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika;
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino;
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi;
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča;
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic
na štev. 000-431000. Plačana varščina se
izbranemu ponudniku vračuna v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 3. 11.

2011. 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 nakup nepremičnine Poljanska cesta 1« 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:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 2. 2012;
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Marini Anžur, tel. 01/306-11-34, elektronska pošta:
marina.anzur@ljubljana.si.
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 8. 11. 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 prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, 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/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-644/2011-2
Ob-4964/11
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) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki je priloga Odloka
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
2011 (Uradni list RS, št. 22/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
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Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet prodaje je poslovni prostor št.
P01, v skupni izmeri 34,73 m2, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske hiše,
na naslovu Poljanska 16 v Ljubljani, z ID
oznako št. 1727-260-21, v stavbi št. 260,
ID 5593806, v k.o. 1727 – Poljansko predmestje in v naravi predstavlja dva večja
povezana prostora in lastne sanitarije.
Predmetna nepremičnina v času prodaje
ni zasedena z najemnikom. Predmetna
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.
Izhodiščna cena: 68.990,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«;
3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic na
št. 000-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
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4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 7. 11.
2011. 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 nakup nepremičnine Poljanska 16« 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:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 2. 2012;
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljub
ljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje
z nepremičninami, pri kontaktni osebi Marini
Anžur tel. 01/306-11-34, elektronska pošta:
marina.anzur@ljubljana.si.
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 9. 11. 2011, s pričetkom ob
11.30, v prostorih Mestne občine Ljubljana,
Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, 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/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
Št. 84/2011
Ob-4978/11
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), Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – uradno prečiščeno besedilo (MUV,
št. 12/2009), sklepa št. 32, 30. redne seje
Mestnega sveta Mestne občine Maribor
z dne 13. 7. 2009, sklepa št. 17, 32. seje
Mestnega sveta Mestne občine Maribor

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
z dne 26. 10. 2009 in sklepa št. 45, 10.
redne seje Mestnega sveta Mestne občine
Maribor z dne 26. 9. 2011, Javno podjetje za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
Grajska ulica 7, 2000 Maribor (v nadaljevanju: JP GSZ d.o.o.) za Mestno občino
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje:
1. Zemljišča, parc. št. 705/16, 567,
566, 555/2, 554/2, 545/4, 538/2, 536/2,
546, 537, 535, 518/2, 513/2, 512/2, 505/4,
504/2, 503/2, 481/2, 487/2, 486/2, 553/2,
568, 556, 552/4, 545/3, 529/2, 547, 510/2,
493, 492, 496/2, 502, 511, 534/2, 533, 557,
565, 705/32, 569, 564, 548/2, 510/3, 494/2,
495/2, 494/1, 495/1, 534/1, 552/2, 562/1,
563, 559, 558, 552/3, 548/1, 532, 531/1, k.o.
Pobrežje, so v lasti Mestne občine Maribor.
Zemljišča se nahajajo na zaprtem delu odlagališča nenevarnih odpadkov Pobrežje in
skupaj merijo 203.087 m2.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
za nepremičnine veljajo naslednji prostorski akti:
Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986-2000 (MUV, št. 1/86, 16/87, 19/87),
Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za
obdobje 1986-1990 (MUV, št. 12/86, 20/88,
3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne
občine Maribor (MUV, št. 7/93, 8/93, 8/94,
5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00,
2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, tehnični popravek MUV, št. 17/09 in Uradni
list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07
in 111/08), Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje urbanistične zasnove
Maribora (MUV, št. 19/06, 1/07, 5/07, 14/08,
15/08, 26/09 obvezna razlaga, 1/08, 5/08,
popravek, 17/09, 30/09, 16/10-obvezna razlaga, 2/11-obvezna razlaga, 4/11, 12/11),
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje urbanistične zasnove Maribora
(MUV, št. 26/98, 2/01 in 14/02) in Odlok
o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Maribor (MUV, št. 11/93, 26/98,
11/00, 2/01, 7/01, 12/02, 23/02 in 25/04).
Predmetna površina je po svoji podrobnejši namenski rabi v planskih aktih občine
opredeljena kot površina za šport. Navedeno območje se začasno ureja z Odlokom
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV,
št. 19/06 in spremembe), v skladu s katerim
so možni samo omejeni posegi v prostor
– za dokončno ureditev območja je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta in sicer v skladu z izhodišči
iz planskega akta. V primeru odmika od
podrobnejše namenske rabe iz planskega
dokumenta je potrebno spremembe urejati
z občinskim prostorskim načrtom (OPN) ali
državnim prostorskim načrtom (DPN).
Po veljavnih aktih je severni in zahodni del območja predviden kot rezervat za
cesto.
Kolikor bo občina, v skladu s prostorskimi akti, potrebovala dele zemljišč za izgradnjo ceste, bo kupec v prodajni pogodbi zavezan, da kasneje odmerjene dele zemljišč
proda občini po enaki ceni, kot jih je kupil.
Predmetno območje je zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov in je v skladu

s 57. členom Uredbe o odlaganju odpadkov
na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06,
98/07, 62/08 in 53/09, 61/11) na njem potrebno izpolnjevati zahteve in obveznosti, ki
jih je dolžan izvajati upravljalec zaprtega odlagališča Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve d.o.o.,
v skladu z odločbo o zaprtju odlagališča
nenevarnih odpadkov Pobrežje, katero je
izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, štev.
35467-5/2004-27 z dne 22. 6. 2010. V skladu z določili Uredbe o odlaganju odpadkov
je obratovanje odlagališča po zaprtju najmanj 30 let, tj. v konkretnem primeru vsaj
do leta 2039.
Po delu zemljišč parc. št. 503/2, 504/2
in 505/4, k.o. Pobrežje poteka javna pot,
ki je kategorizirana pod št. 748090, št. odseka 748091. Prav tako poteka javna pot po
delu zemljišč parc. št. 481/2, 487/2, 486/2,
492, 496/2 in 495/2 iste k.o. Hojo in vožnjo
po gornjih javnih poteh mora bodoči lastnik
pustiti nemoteno v uporabi vsem uporabnikom.
Zemljišča se prodajajo najmanj po izhodiščni ceni, ki znaša 5.181.950,49 EUR.
V ceni ni zajet 20% DDV.
Zemljišča, parc. št. 705/16, 567, 566,
555/2, 554/2, 545/4, 538/2, 536/2, 546,
537, 535, 518/2, 513/2, 512/2, 505/4,
504/2, 503/2, 481/2, 487/2, 486/2, 553/2,
568, 556, 552/4, 545/3, 529/2, 547, 510/2,
493, 492, 496/2, 502, 511, 534/2, 533, 557,
565, 705/32, 569, 564, 548/2, 510/3, 494/2,
495/2, 494/1, 495/1, 534/1, 552/2, 562/1,
563, 559, 558, 552/3, 548/1, 532, 531/1, k.o.
Pobrežje, bodo prodana na podlagi javnega
zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil
najvišjo ceno.
2. Zemljišči, parc. št. 234, v izmeri 622 m2
in parc. št. 235, v izmeri 470 m2, k.o. Koroška vrata, sta v lasti Mestne občine Maribor.
Zemljišči v naravi ležita ob Marčičevi ulici in
tvorita skupaj zaokroženo celoto.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča sta
nepremičnini opredeljeni kot stavbni zemljišči v ureditvenem območju naselja in sicer
po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta
Maribor (MUV, št. 19/06, spremembe in dopolnitve 01/07, 5/07, 14/08, 15/08 in 26/09,
obvezna razlaga 01/08, 05/08, 16/10, popravek 17/09, sklep 30/09, 16/10-obvezna
razlaga, 2/11-obvezna razlaga, 4/11, 12/11)
površine za stanovanja – območje različnih
stanovanjskih stavb.
Zemljišče se prodaja najmanj po izhodiščni ceni, ki znaša 218.400,00 EUR.
V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega
dovoljenja.
Zemljišči, parc. št. 234 in parc. št. 235,
k.o. Koroška vrata bosta prodani na podlagi
javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo
ponudil najvišjo ceno.
3. Zemljišče, parc. št. 1406/2, v izmeri
271 m2, k.o. Sp. Radvanje, je v lasti Mestne
občine Maribor in v naravi leži ob Radvanjski ulici ter predstavlja pripadajoče zemljišče
k zemljišču parc. št. 1407 in parc. št. 1408/2
iste k.o..
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
je nepremičnina opredeljena kot stavbno
zemljišče in sicer po Odloku o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06,
spremembe in dopolnitve 01/07, 5/07, 14/08,
15/08 in 26/09, obvezna razlaga 01/08,
05/08, 16/10, popravek 17/09, sklep 30/09,
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16/10-obvezna razlaga, 2/11-obvezna razlaga, 4/11, 12/11) površine za stanovanja in
dopolnilne dejavnosti.
Zemljišče se prodaja najmanj po izhodiščni ceni, ki znaša 21.680,00 EUR. V ceni ni
zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Zemljišče parc. št. 1406/2, k.o. Sp. Radvanje bo prodano na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
4. Zemljišče, parc. št. 1800, v izmeri
395 m2, k.o. Tabor, je v lasti Mestne občine
Maribor in v naravi leži ob Aljaževi ulici.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
je nepremičnina opredeljena kot stavbno
zemljišče in sicer po Odloku o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06,
spremembe in dopolnitve 01/07, 5/07, 14/08,
15/08 in 26/09, obvezna razlaga 01/08,
05/08, 16/10, popravek 17/09, sklep 30/09,
16/10-obvezna razlaga, 2/11-obvezna razlaga, 4/11, 12/11) površine za stanovanja in
dopolnilne dejavnosti.
Zemljišče se prodaja najmanj po izhodiščni ceni, ki znaša 39.500,00 EUR. V ceni
ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo
zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Zemljišče, parc. št. 1800, k.o. Tabor bo
prodano na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo
ceno.
2. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni
podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati
naslednje listine:
– pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve subjekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni oziroma elektronski izpis iz
AJPES-a in številke TRR,
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
osebnega dokumenta in številko TRR,
– samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme
biti starejši od 30 dni in številke TRR,
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javnega zbiranja ponudb,
– potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10% od objavljene izhodiščne cene, na transakcijski račun
Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., 04515-0000651184, odprt pri NKBM d.d. najkasneje do 3. 11. 2011:
in sicer pod tč. 1 v višini 518.195,05 EUR,
pod tč. 2 v višini 21.840,00 EUR, pod tč. 3
v višini 2.168,00 EUR in pod tč. 4 v višini
3.950,00 EUR,
– tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO,
– v pisni ponudbi je potrebno navesti ponujeno ceno za zemljišče – ponudnik mora
navesti višjo ali vsaj objavljeno izhodiščno
ceno za posamezno zemljišče,
– posebno izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji javnega zbiranja ponudb in merilom za izbor ponudnika,
– in posebno izjavo ponudnika, da ponudba velja do 30. 12. 2011.
3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudbe
v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba na
nakup zemljišča – z navedeno zaporedno
številko in oznako – Ne odpiraj«, morajo pri-

speti oziroma biti oddane na sedežu JP GSZ
d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje do 4. 11. 2011, do 9. ure.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru,
da bosta dva ali več ponudnikov ponudila
enako najvišjo ceno, bo Komisije za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih
zemljišč izvedla med ponudniki pogajanja.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb
bo javno in sicer dne 4. 11. 2011 ob 11. uri
na sedežu JP GSZ d.o.o..
5. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
6. Sklenitev pogodbe
Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o.
skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika.
Kupec mora poravnati kupnino v 30 dneh
po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor
kupec ne poravna kupnine na način in
v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se
šteje prodajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega postopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni obveznosti
iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil
od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist prodajalca.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
V primeru, da najugodnejši ponudnik
odstopi od ponudbe oziroma ne sklene pogodbe, lahko prodajalec sklene pogodbo
z drugim najugodnejšim ponudnikom brez
javnega zbiranja ponudb.
7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem sklepu
o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in
stroške JP GSZ d.o.o. v zvezi s postopkom
prodaje in sicer v višini 1,5% od izhodiščne
cene oziroma največ 3.000,00 EUR z vključenim DDV.
9. Ustavitev postopka
JP GSZ d.o.o. lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 02/220-14-22, 423, 554 ali info@jpgsz-mb.si.
Javno podjetje
za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
Št. 3528-69/2011
Ob-4998/11
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan
mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina),
na 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
Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/2009
in 13/2011), razpisuje

Št.

81 / 14. 10. 2011 /

Stran

2385

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov
v lasti Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:
a) Muzčeva ulica 8, v izmeri 30,48 m2,
z namembnostjo frizerskega salona. Izklicna
cena mesečne najemnine je 228,60 EUR
oziroma 7,5 EUR/m2;
b) Ljubljanska ulica 20, v izmeri 37,36 m2,
z namembnostjo trgovine z neživili oziroma
druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena
mesečne najemnine je 280,20 EUR oziroma 7,5 EUR/m2;
c) Kristanov trg 9, v izmeri 57,18 m2, z namembnostjo mesnice. Izklicna cena najemnine je 549,00 EUR oziroma 9,60 EUR/m2.
Vsak posamezni predmet oddaje se
odda v najem za določen čas, in sicer za
največ dobo 1 leta od sklenitve pogodbe
z možnostjo podaljšanja.
Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej, po
določeni ceni in za izbrano obdobje.
II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register
oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki
ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje
ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija dokumenta, ki izkazuje državljanstvo RS;
– izjava o poravnanih obveznostih do
Občine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov,
obveznosti iz naslova najemnih pogodb za
poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče;
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan vzorec pogodbe;
– opis programa oziroma dejavnosti, ki
naj bi se v poslovnem prostoru odvijala;
– dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe BON 1 (ali BON
1/P) s podatki in kazalniki za leto 2010
– za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP s podatki in kazalniki za
leto 2010.
2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna
dovoljenja za zakonito obratovanje.
III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega poslovnega prostora vključuje najem le-tega.
Izklicna cena v razpisnem postopku je
določena na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke. V skladu
z 2. točko 44. člena Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 –
UPB3 in 18/11) DDV ni obračunan.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem
roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih
mesečnih najemnin na naslov: Občina Izola
TRR. 01240-0100006381, s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino na katero se
varščina nanaša. Izbranemu ponudniku se
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bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni
izbiri. V primeru, da izbrani najemnik odstopi
od najema ali v določenem roku ne podpiše
najemne pogodbe, varščina zapade v korist
Občine Izola.
Najemnina za poslovni prostor se poravna v 8 dneh po izstavitvi računa na namenski račun Občine Izola. Plačilo najemnine
v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna
najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje
in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi
stroški obratovanja (poraba električne energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz
smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški
čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški
rednega vzdrževanja, stroški zavarovanja in
drugi stroški) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo
biti vinkulirane v korist Občine.
II. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov so:

MERILA

Možne
točke

1

Kvaliteta in zanimivost programa

do 20

2

Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od izhodiščne – vsakih
20 EUR= 1 točka
– najemnina je enaka izhodiščni = 0 točk
Poslovni prostor se odda ponudniku
z največjim številom zbranih točk. Izbranih
bo toliko ponudnikov, kolikor je poslovnih
prostorov. V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže isto število točk, se bodo
z njimi opravila pogajanja.
III. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega
razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in dokazili.
Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane
obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe
morajo biti veljavne do vključno 30 dni od
dneva zaključka razpisnega roka.
IV. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi
po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje
do 2. 11. 2011 (datum poštnega žiga) na
naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8,
Izola ali pa jo osebno dostaviti v času uradnih ur v sprejemno pisarno Občine Izola,
Sončno nabrežje 8, Izola. Ponudbe morajo
biti v zaprti ovojnici z oznako »javni razpis
– Ne odpiraj, ponudba za poslovni prostor
______________« z navedbo poslovnega
prostora, za katerega kandidirajo. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene
prijave bodo izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene
prijavitelju.
V. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele
prijave bo obravnavala komisija za oddajo

nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana št. 011-4/2011.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo
dne 9. 11. 2011 od 15.30 dalje v mali sejni
sobi Občinskega sveta Občine Izola, Trg
Etbina Kristana trg 1, Izola, 1. nadstropje.
Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale
po vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna
komisija ugotavljala popolnost le-teh glede
na zahtevana dokazila. Nepravočasnih in
nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala.
VI. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za okolje in prostor,
po prejemu zapisnika komisije, izda sklepe
o izboru najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri
obveščeni najkasneje v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama.
Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene
najemne pogodbe najpozneje v 15 dneh
po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne
sklene pogodbe v navedenem roku, bo Občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Najemna pogodba bo
sklenjena v obliki notarskega zapisa, in sicer
za določen čas 5 let. Stroške notarskega
zapisa plača najemnik.
VII. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne
glede na ostala določila javnega razpisa,
brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo:
– na posameznih lokacijah ne izbere
nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in
sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov (varščina),
– kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog
najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane
priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina,
je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti
ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
VIII. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na
spletni strani Občine Izola, www.izola.si.
Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času
uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo zainteresirani v času uradnih ur po
tel. 05/660-02-02 (Tamara Grbavac).
Občina Izola – Comune di Isola
Ob-4999/11
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid, na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
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namero o ustanovitvi služnosti
in
javno zbiranje ponudb
za postavitev sončnih elektrarn
na strehah občinskih objektov –
skupni hlevi v Breginjskem kotu
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Goriška lokalna energetska agencija, Nova
Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel. 05/393-24-60, faks: 05/393-24-63,
e-pošta: info@golea.si.
2. Opis predmeta služnosti:
Predmet služnosti je:
– postavitev sončne elektrarne na strehi objekta skupnega hleva Stanovišče (v
nadaljevanju objekt Stanovišče), parc.
št. 912/2, k.o. Sedlo, tlorisna površina objekta cca 712 m2;
– postavitev sončne elektrarne na strehi
objekta skupnega hleva Podbela (v nadaljevanju objekt Podbela), parc. št. 300/100,
k.o. Sedlo, tlorisna površina objekta
cca 1037 m2;
– postavitev sončne elektrarne na objektu skupnega hleva Sedlo (v nadaljevanju
objekt Sedlo), parc. št. 1054/15, k.o. Sedlo,
tlorisna površina objekta cca 751,2 m2;
Vse mere streh so informativnega značaja in jih je treba preveriti na objektih. Prav
tako mere streh niso neto površine za postavitev sončnih elektrarn.
Prednost bo imel ponudnik, ki bo prevzel
v izvedbo skupaj vse tri objekte.
Služnost obsega pravico:
– zgraditi sončno elektrarno na strehah objektov Stanovišče, Podbela in Sedlo, vključno z izvedbo napeljave kablov in
drugih instalacij, potrebnih za obratovanje
objekta;
– pravico vzdrževati vse objekte iz prejšnje točke v skladu s tehničnim napredkom
in razvojem;
– pravico dostopa do nepremičnin in prehoda preko njih za potrebe obratovanja in
vzdrževanja objektov in naprav.
Stvarna pravica služnosti se ustanavlja
za dobo 25 let od sklenitve pogodbe.
Ponudbi mora biti predložen predračun
s popisi del obnove streh na objektih.
Izhodiščno letno nadomestilo: najmanj 5% prihodka od prodaje električne
energije elektrarn postavljenih na strehah
objektov.
Vrednost obnove streh se upošteva pri
znesku letnega nadomestila od prihodkov
iz naslova prodaje proizvedene električne
energije.
Služnostni upravičenec prične nakazovati letno nadomestilo na transakcijski račun
Občine Kobarid v sorazmernem deležu, ki
bo določen v služnostni pogodbi, ko vsota
tako določenih letnih nadomestil preseže
vrednost izvedenih del obnove streh. Pri
tem se upošteva sedanje cene, ki se ne
diskontirajo ali obrestujejo.
3. Vrsta pravnega posla:
Z izbranim ponudnikom se sklene služnostna pogodba za dobo 25 let, v obliki
notarskega zapisa, najkasneje v roku 15 dni
po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb.
Ponudnik se v pogodbi izrecno zaveže,
da bo:
– zaradi izgradnje ali obratovanja sončne
elektrarne, na svoje stroške obnovil strehe
na objektih Stanovišče, Podbela in Sedlo in
pri tem upošteval obstoječo gradbeno dokumentacijo;

– pred izgradnjo sončne elektrarne predložil za vse objekte pozitivno mnenje statika;
– zgradil sončne elektrarne na objektih
streh objektov Stanovišče, Podbela in Sedlo
in izvedel napeljavo kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje navedenega
objekta;
– pridobil vsa potrebna upravna dovoljenja za izgradnjo sončnih elektrarn;
– med izvajanjem pogodbenih del na
vseh gradbiščih upošteval in izvajal vse
potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom;
– redno in na svoje stroške vzdrževal
strehe, strelovodne naprave ter naprave za
odtekanje strešne meteorne vode kot tudi
sončno elektrarno ves čas trajanja služnosti;
– po preteku služnostnega obdobja odstranil iz objektov vse dele sončnih elektrarn, saniral streho ter izdal garancijo za
brezhibno tesnjenje strehe za obdobje najmanj 5 let.
V ta namen ponudnik pri notarju deponira izbrisno pobotnico za izbris podeljene
služnosti, katero bo Občina Kobarid izkoristila v primeru, če ponudnik ne bo pristopil
k izvedbi pogodbeno dogovorjenih del.
4. Pogoji, pod katerimi se ponudba predloži:
– Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 500,00 EUR na transakcijski račun Občine Kobarid, št. 01246-0100015011, odprt
pri Banki Slovenije. Ponudniku, ki na razpisu
ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne
najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
– Ekonomska in finančna sposobnost
ponudnika:
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ne sme
imeti blokiranega transakcijskega računa ter
da v preteklem in tekočem letu ne posluje
z izgubo.
– da znašajo povprečni letni prihodki ponudnika v obdobju 2010 najmanj
500.000,00 EUR,
– da ima ponudnik dostop do kreditnih
linij, ustreznih da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja izvedbe del (obnova strehe in postavitev sončnih elektrarn).
V vsakem primeru mora biti kreditni znesek
vsaj 500.000 EUR.
– Tehnične zahteve elementov sončne
elektrarne, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
– pridobljeni atesti po TUV 61215 in
TUV 61730;
5. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– kot dokazilo v zvezi z ekonomsko in finančno sposobnostjo ponudnik ponudbi priloži: BON-1/P (podjetja) oziroma BON-1/SP
(samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki
za leto 2009;
– pozitivno bilanco stanja na dan 31. 12.
2010 in izkaz poslovnega izida na dan
31. 12. 2010;
– potrdilo poslovne banke, iz katerega je
razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred
objavo razpisa noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran;
– analizo energetskega potenciala objektov Stanovišče, Podbela in Sedlo;
– ponujen odstotek od prodaje električne energije, ki ne sme biti nižji od izhodiščnega,
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– dokazila, izjave, potrdila iz katerih je
razvidno, da je v obdobju zadnjih 3 let kot
glavni izvajalec ali kot partner v skupnem
nastopu izvedel najmanj 3 delujoče objekte
sončnih elektrarn od tega:
– najmanj en objekt sončne elektrarne
z nazivno močjo večjo od 100 KWp,
– najmanj dva objekta sončne elektrarne z nazivno močjo večjo od 50 KWp,
– dokazila, izjave, potrdila iz katerih je
razvidno, da je v obdobju zadnjih 3 let sodeloval kot glavni izvajalec ali kot partner
v skupnem nastopu izvedel najmanj 3 delujoče objekte sončnih elektrarn, kjer se
je pred namestitvijo elektrarne izvedla tudi
obnova streh,
– ponudbeni predračun s popisom del
za zamenjavo in sanacijo streh na objektih
Stanovišče, Podbela in Sedlo,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev (pravne osebe),
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
– izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb;
– ponudbo za izvedbo del obnove streh
na objektih Stanovišče, Podbela in Sedlo.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedena dokazila.
6. Merila za izbor:
Merila za izbor:
1. Merilo: ponudbena vrednost sanacije strehe (10 točk)
Formula za izračun števila točk posameznega ponudnika: Število točk = 10 *
(ponudbena vrednost v EUR sanacije strehe
posameznega ponudnika / najnižja ponudbena vrednost v EUR najboljšega ponudnika)
2. Merilo: ponujen% od prodaje električne energije (60 točk)
Formula za izračun števila točk posameznega ponudnika: Število točk = 60 * (ponujen% od prodaje električne energije posameznega ponudnika / najvišji% od prodaje
električne energije najboljšega ponudnika)
3. Merilo: skupna inštalirana moč na
objektih (30 točk)
Formula za izračun števila točk posameznega ponudnika: Število točk = 30 *
(skupna instalirana moč (KWp) posameznega ponudnika / največja skupna instalirana
moč (KWp) najboljšega ponudnika)
Število točk posameznega ponudnika
se določi tako, da se rezultati 1., 2. in 3.
merila seštejejo. Najboljši ponudnik je tisti,
ki doseže najvišji seštevek.
7. Omejitve v postopku: Občina Kobarid
si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko županja začeti postopek kadarkoli
do sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi
za to morali biti navedeni razlogi in brez odškodninske odgovornosti. Občina Kobarid si
pridržuje pravico, da bo po prejemu ponudb
s ponudniki izvedla dodatna pogajanja.
8. Predložitev ponudbe: ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici
najkasneje do 4. 11. 2011, na naslov Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika z oznako: »Ponudba za
sončne elektrarne«. Ponudba, ki bo prispela
po razpisnem roku, se bo štela kot nepravočasna ponudba in bo izločena iz postopka
ter zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki
bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan
k dopolnitvi, če ponudba vsebuje bistvene
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elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev take ponudbe je pet
dni po prejemu poziva za dopolnitev.
9. Kraj in čas odpiranja ponudb:
– Odpiranje ponudb ni javno.
– Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje županja.
– Obravnavo prispelih ponudb bo izvedla
komisija, ki bo ponudbe odprla v ponedeljek,
dne 7. 11. 2011 ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Kobarid.
– Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku, bo komisija izločila in o tem
obvestila ponudnika.
– Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
10. Ogled nepremičnin in ostale informacije: vse dodatne informacije glede
ogledov lokacij lahko interesenti dobijo na
tel. 05/389-92-18 (kontaktna oseba: Marko Lavrenčič, el. naslov: Marko.Lavrencic@kobarid.si), Informacije glede razpisne dokumentacije pa dobite pri Goriški
lokalni energetski agenciji, Nova Gorica,
tel. 05/393-24-60. Ogled objektov je možen samo po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno tudi na
spletni strani Občine Kobarid – http://www.
kobarid.si.
Občina Kobarid
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Evidence sindikatov
Št. 101-22/2011-3
Ob-4640/11
Pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška, se z dnem 19. 5. 2011 v evidenco statutov sindikatov vpišejo Pravila/statut sindikata Sindikat podjetja Butan plin d.d., in sicer
z naslednjimi podatki: zaporedna številka
vpisa v evidenco: 195, ime in kratica sindikata: Statut sindikata podjetja Butan plin
d.d., sedež sindikata: Verovškova ul. 64a,
Ljubljana.
Št. 101-8/2011-2
Ob-4796/11
Upravna enota Ptuj preneha hraniti Pravila sindikata zveze svobodnih sindikatov
Slovenije sindikata podjetja nizke gradnje
p.o. Ptuj, Puhova ulica 6, 2250 Ptuj.
Pravila, navedena v 1. točki tega izreka,
ki se nahajajo v evidenci statutov, pod zaporedno številko 26, se vzamejo iz hrambe in
sindikat z imenom: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Sindikat podjetja Nizke
gradnje p.o. Ptuj, se izbriše iz evidence
sindikatov, dne 13. 9. 2011.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-4939/11
Ime medija: Bančni vestnik, revija za
denarništvo in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije –
GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Božo Jašovič, Matjaž Kovačič, France
Arhar, Jože Lenič, Dušan Drofenik, Gorazd
Trček, Vojka Ravbar, Igor Kragelj, Vera Dolinar, Drago Pišek, Sibil Svilan, Klemens Nowotny, Alexander Picker, Mitja Otorepec.
Št. 4/2011
Ob-4940/11
Ime medija: Planet Siol.net.
Izdajatelj: TSmedia, Cigaletova ulica 15,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež: Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (100%
delež).
Zastopnik: mag. Rudolf Skobe – direktor.
Št. 3/2011
Ob-4941/11
Ime medija: dajmedol.
Izdajatelj: TSmedia, Cigaletova ulica 15,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež: Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (100%
delež).
Zastopnik: mag. Rudolf Skobe – direktor.
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Objave gospodarskih družb
Ob-4933/11
Podjetje Agencija Trend, s.p., Jurčičeva ulica 8, 2000 Maribor, matična
št. 3800091000 v skladu s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah – (ZGD-1)
objavlja, da namerava izvesti statusno preoblikovanje podjetnika s prenosom podjetja na novoustanovljeno kapitalsko družbo
Agencija Trend d.o.o., s sedežem Jurčičeva
ulica 8, 2000 Maribor, kot prevzemno družbo, v skladu s 673. členom Zakona o gospodarskih družbah – (ZGD-1).
Presečni dan prenosa podjetja je 30. 10.
2011.
Agencija Trend, s.p.
Ob-4968/11
Interfin, gradbeništvo, Simona Klančnik
s.p., skrajšana firma Simona Klančnik s.p.,
s sedežem v Mariboru, Glavni trg 017 B,
2000 Maribor, matična številka 5623809000,
v skladu z drugim odstavkom 75. člena
ZGD-1 objavlja, da namerava izvesti statusno preoblikovanje podjetnika s prenosom
podjetja na prevzemno kapitalsko družbo
IN-FIT, trgovina in storitve, d.o.o., skrajšana
firma IN-FIT d.o.o., s sedežem v Mariboru,
Glavni trg 17B, 2000 Maribor, matična številka 1775561000, v skladu s 673. členom
ZGD-1. Z dnem vpisa prenosa podjetja v sodni/poslovni register bo podjetnica prenehala opravljati dejavnost kot s.p., podjetje
podjetnice pa bo preneseno na prevzemno
kapitalsko družbo po postopku in na način
določen v ZGD-1. Za dan obračuna prenosa
podjetja podjetnice na prevzemno družbo bo
določen dan 31. 12. 2011.
Simona Klančnik s.p.
Ob-4969/11
Šegula Boris s.p. – Restavracija de
Poncho, skrajšana firma Šegula Boris s.p.,
s sedežem na Ptuju, Rogozniška cesta 020,
2250 Ptuj, matična številka 5197280000,
v skladu z drugim odstavkom 75. člena
ZGD-1 objavlja, da namerava izvesti statusno preoblikovanje podjetnika s prenosom
podjetja na novo kapitalsko družbo, ki se
ustanovi zaradi prenosa podjetnikovega
podjetja, v skladu z določbami 668. člena
in drugih členov ZGD-1. Z dnem vpisa prenosa podjetja v sodni/poslovni register bo
podjetnik prenehal opravljati dejavnost kot
s.p., podjetje podjetnika pa bo preneseno
na novo kapitalsko družbo po postopku in
na način določen v ZGD-1. Za dan obračuna prenosa podjetja podjetnika na novo
kapitalsko družbo bo določen dan 31. 12.
2011.
Šegula Boris s.p.

Javne prodaje delnic
Ob-4974/11
Družba Paloma d.d. v imenu Družbe za
svetovanje in upravljanje d.o.o. (v nadaljevanju D.S.U. d.o.o.) in na podlagi 51. člena
ZZLPPO-B ponuja vsem delničarjem družbe
Paloma d.d. v odkup 1.222 kosovnih delnic

z oznako PSTG v razmerju njihovih lastniških deležev oziroma v drugačnih razmerjih
na podlagi medsebojnega sporazuma.
Prodajna cena delnice, določena na
dan 1. 1. 1993 (1.484,80 SIT), zmanjšana
za popust na delež izvedenega notranjega
odkupa, znaša 1.312,34 SIT in se revalorizira z indeksom drobnoprodajnih cen od
1. 1. 1993 do dneva vplačila kupnine družbi
D.S.U. d.o.o., kar na dan 30. 9. 2011 znaša
5.742,00 SIT oziroma 23,96 EUR. Prodajna cena je določena na enak način, kot je
podjetje določilo vrednost osnovnega kapitala za izvedbo lastninskega preoblikovanja,
upoštevajoč pri tem stanje in vrednost na
dan 1. 1. 1993 in 50% popust na delež delnic izvedenega notranjega odkupa.
Rok za plačilo kupnine je 15 dni od sklenitve pogodbe.
To ponudbo D.S.U., d.o.o. posreduje
zaradi izvajanja obveznosti po ZZLPPO-B,
delničarjem pa je znano gospodarsko stanje
družbe, oziroma lahko od uprave družbe
zahtevajo informacije o zadevah družbe,
zato D.S.U., d.o.o. izključuje kakršnokoli jamčevanje za stvarne in pravne napake na družbi, njenih sredstvih, pravicah in
obveznostih ter delnicah, ki so predmet te
ponudbe.
Vse delničarje prosimo, da ponudbo za
odkup delnic posredujejo na naslov: Paloma Sladkogorska tovarna papirja Sladki vrh,
Sladki vrh, 2214 Sladki vrh do 31. 10. 2011,
s pripisom »Ponudba za odkup delnic«.
Paloma d.d.
predsednik uprave
Darko Bračič, dipl.ekon.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-4973/11
Na podlagi sklepov družbenikov družbe
MENS SANA, psihoterapija in psihološko
svetovanje, d.o.o., Slamnikarska ulica 3,
1230 Domžale, matična št. 5445248000,
z dne 20. 9. 2011, se osnovni kapital družbe,
ki znaša skupaj 14.605,00 EUR, zmanjša za
7.105,00 EUR, tako da znaša osnovni kapi
tal družbe po zmanjšanju 7.500,00 EUR.
Obstoječi osnovni kapital je namreč glede
na obseg in naravo poslovanja družbe previsok.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1 direktorica družbe poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali so
glašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.
MENS SANA, d.o.o.
direktorica dr. Biserka Ilin

Sklici skupščin
Ob-4951/11
Na podlagi 33. člena Statuta družbe
LIKO Vrhnika d.d, Verd 107, 1360 Vrhnika,

ter skladno z določili Zakona o gospodarskih
družbah, glavni direktor sklicujem
17. skupščino
delniške družbe LIKO Vrhnika d.d.,
Verd 107, 1360 Vrhnika,
ki bo 16. 11. 2011 ob 10. uri, v sejni sobi
na naslovu Verd 107, 1360 Vrhnika.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina izvoli predsednika skupščine
in preštevalca glasov po predlogu uprave
družbe. Na seji bo navzoč vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
LIKO Vrhnika d.d. za leto 2010, revizorjevim
poročilom, s poročilom nadzornega sveta
o preverjanju letnih poročil družbe in skupine LIKO ter s sklepom nadzornega sveta
o potrditvi letnega poročila družbe LIKO Vrhnika d.d. za leto 2010
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe LIKO Vrhnika d.d. za leto 2010, revizorjevim poročilom, s poročilom nadzornega
sveta o preverjanju letnih poročil družbe in
skupine LIKO ter s sklepom nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila družbe za
leto 2010.
3. Potrditev konsolidiranega letnega poročila skupine LIKO za leto 2010 in seznanitev z revizorjevim poročilom
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina potrjuje konsolidirano letno
poročilo skupine LIKO za leto 2010 in se
seznani z revizorjevim poročilom.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2010
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta za poslovno leto
2010.
5. Spremembe statuta
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe in pooblasti notarko mag.
Nino Češarek, da izdela čistopis statuta.
6. Odpoklic članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Z dnem vpisa sprememb statuta, ki so
bile sprejete na 17. skupščini dne 16. 11.
2011, v sodni register, se odpokličejo člani
nadzornega sveta predstavniki delničarjev:
dr. Blaž Vodopivec, Marko Mikuž, Tanja Petročnik in Damjan Škofič.
7. Določitev števila članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev in izvolitev
dveh članov nadzornega sveta
Predlog sklepa nadzornega sveta:
V mandatu, ki prične teči z dnem vpisa
sprememb statuta, ki so bile sprejete na
17. skupščini dne 16. 11. 2011, v sodni register, ima nadzorni svet tri člane, od tega
dva predstavnika delničarjev in enega predstavnika delavcev.
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Za štiri letni mandat od dneva vpisa sprememb statuta, ki so bile sprejete na 17.
skupščini dne 16. 11. 2011, v sodni register,
se za člana nadzornega sveta izvolita dr.
Blaž Vodopivec in Marko Mikuž.
8. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2011
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za revizijo poslovanja za leto 2011 se
imenuje pooblaščeno revizijsko družbo
ECUM Revizija d.o.o., Ulica Gradnikove
brigade 4, Ljubljana.
Gradivo za skupščino:
Celotno gradivo za skupščino, vključno
z letnima poročiloma, poročilom nadzornega
sveta, predlogom sprememb statuta in utemeljitvijo predlogov sklepov, je delničarjem
dostopno na sedežu družbe od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine,
vsak delovni dan od 11. do 12. ure.
Ta sklic skupščine in predlogi sklepov
z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni
strani družbe www.liko.si.
Dopolnitev dnevnega reda:
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 predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo
pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati
družbi najkasneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti in sicer na naslov: headoffice@liko.si.
Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnev
nega reda dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
družbi poslal razumno utemeljen predlog
in pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogom uprave in/ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
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Pravica do obveščenosti:
Delničarji lahko predloge sklepov družbi
sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na
naslov: headoffice@liko.si.
Delničarji lahko na skupščini družbe
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.
Pogoji udeležbe:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic
vpisani v delniško knjigo pri klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani, konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na
skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe
s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe
prispeti najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo
mora biti pisno in ga je potrebno predložiti
družbi, kjer ostane shranjeno. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali,
do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.
Udeležence skupščine prosimo, da se
zglasijo na mestu zasedanja skupščino vsaj
15 minut pred pričetkom zasedanja in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo udeležbo
ter prevzamejo glasovnice.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo skupščina istega dne ob
11. uri, v istem prostoru. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
LIKO Vrhnika d.d.
glavni direktor mag. Iztok Svetin

Razširitve dnevnih redov
Ob-4952/11
Uprava družbe Iskra Mehanizmi Holding,
industrija mehanizmov, aparatov in sistemov,

d.d., Lipnica, Lipnica 8, 4245 Kropa sporoča,
da je v zvezi za dne 10. 11. 2011 ob 13. uri
sklicano 19. sejo skupščine na sedežu družbe, dne 6. 10. 2011 prejela predlog delničarja
Zafina d.o.o., Nova vas 2, Zgornja Besnica,
in sicer za dopolnitev dnevnega reda skupščine. Uprava družbe zato v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavlja dodatne 4. in 5. točke dnevnega reda:
4. Potrditev sklepov sprejetih na skupščini dne 11. 7. 2011
Predlog sklepa:
Potrdijo se vsi sklepi skupščine, sprejeti
na skupščini dne 11. 7. 2011.
5. Vložitev tožbe in kazenske ovadbe
Predlog sklepa:
Uprava mora vložiti tožbo in kazensko
ovadbo proti Juretu Prebilu in Marku Smoletu.
Skupščina nalaga upravi, da najkasneje
v 6 mesecih od dneva skupščine vloži odškodninsko tožbo v znesku 100.000 EUR
proti Juretu Prebilu in Marku Smoletu zaradi
škode povzročene z:
– dopisi in razširjanjem neresnic o podjetju Iskra Mehanizmi in tako zmanjševanjem
bonitete podjetja Iskra Mehanizmi,
– sovražnim delovanjem pri upravljanju
podjetja in s tem povzročenimi nepotrebnimi stroški.
Skupščina nalaga upravi, da najkasneje
v 6 mesecih od dneva skupščine vloži kazensko ovadbo proti Juretu Prebilu in Marku Smoletu zaradi kaznivih dejanj, ki sta jih
zagrešila z:
– dopisi in razširjanjem neresnic o podjetju Iskra Mehanizmi in tako zmanjševanjem
bonitete podjetja Iskra Mehanizmi,
– sovražnim delovanjem pri upravljanju
podjetja in s tem povzročenimi nepotrebnimi stroški.
Gradivo
Zahteva za dopolnitev dnevnega reda
s strani delničarja ZAFINA d.o.o., se nahaja
v tajništvu družbe Iskra Mehanizmi Holding,
d.d., Lipnica in je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan, od 9. do 11. ure,
v času objave dopolnitve dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Iskra Mehanizmi Holding, d.d.,
Lipnica
predsednik uprave –
glavni direktor dr. Marjan Pogačnik
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Št. 13/2011
Ob-4949/11
Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06
– ZGZ in št. 110/09 – ZGZ-A) in sklepa
sestanka Sekcije podjetij z dovoljenjem pri
delu Zbornice varnosti in zdravja pri delu
z dne 29. 9. 2011, Sekcija podjetij z dovoljenjem pri delu Zbornice varnosti in zdravja pri
delu, Miklošičeva 38/III, Ljubljana, sklicuje
ustanovno skupščino
Gospodarske zbornice varnosti pri delu
Slovenije,
ki bo v sredo, 16. 11. 2011 ob 11. uri,
v dvorani Planeta TUŠ Kranj, Cesta Jaka
Platiše 18, Kranj.
Dnevni red:
1. točka: Otvoritev ustanovne skupščine.
2. točka: Ustanovitev Gospodarske zbornice varnosti pri delu Slovenije in sprejem
Statuta Gospodarske zbornice varnosti pri
delu Slovenije.
3. točka: Določitev poslovnega naslova
Gospodarske zbornice varnosti pri delu Slovenije.
4. točka: Izvolitev Predsednika Gospodarske zbornice varnosti pri delu Slovenije.
5. točka: Izvolitev članov Upravnega odbora Gospodarske zbornice varnosti pri delu
Slovenije.
6. točka: Izvolitev članov Nadzornega
odbora Gospodarske zbornice varnosti pri
delu Slovenije.
7. točka: Sprejem programa dela in finančnega načrta.

8. točka: Določitev višine članarine.
9. točka: Razno.
Ustanovne skupščine se lahko udeleži
vsaka oseba, ki je lahko v skladu z ZGZ
in predlogom Statuta član zbornice, in sicer
pravne in fizične osebe, s sedežem oziroma
prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki na
trgu samostojno in pretežno opravljajo pridobitno dejavnost na podlagi pridobljenega
dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih
nalog varnosti pri delu, lahko pa tudi iz drugih gospodarskih panog.
Ustanovne skupščine se lahko udeležijo tudi zakoniti zastopniki in pooblaščenci
v prejšnjem odstavku navedenih oseb. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu Zbornice varnosti pri delu Slovenije.
Pravico udeležbe na ustanovni skupščini
in uresničevanja glasovalne pravice imajo
samo tiste osebe, ki bodo vsaj do vključno
9. 11. 2011 pisno prijavili svojo udeležbo na
naslov sklicatelja Sekcija podjetij z dovoljenjem za delo Zbornice VZD, Miklošičeva
38/III, 1000 Ljubljana.
Popolno gradivo za ustanovno skupščino je bodočim članom Gospodarske zbornice varnosti pri delu Slovenije na vpogled na sedežu sklicatelja Sekcija podjetij
z dovoljenjem za delo Zbornice VZD, Miklošičeva 38/III, 1000 Ljubljana, vsak delovnik od 5. 11. 2011 do vključno 16. 11.
2011 od 8. do 10. ure. Dodatne informacije
01/430-32-56.
Zbornica varnosti
in zdravja pri delu
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Zavarovanja terjatev
SV 766/11
Ob-4954/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz
Maribora, opr. št. SV 766/11 z dne 6. 10.
2011, je bila nepremičnina, stanovanje št. 11,
v skupni izmeri 54,45 m2, v III. nadstropju
večstanovanjske stavbe, z Id. št. 657-1246,
Gregorčičeva ulica 8, 2000 Maribor, katere
izključna lastnica je Vinder Jasna, na podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 9. 2011, ki jo
je sklenila s prodajalcem Brodnjak Iztokom
zastavljena v korist banke – upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., s sedežem na
naslovu Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini 65.000,00 EUR, s sestavljeno
nominalno obrestno mero, ki na dan podpisa znaša 4,45% na letni ravni in je sestavljena iz 6-mesečnega Euriborja, ki znaša na
dan sklenitve pogodbe 1,75% na letni ravni,
in obrestnega pribitka k referenčni obrestni
meri, ki je fiksen in znaša 2,7 odstotne točke
na letni ravni, z zamudnimi obrestmi v skladu
z veljavnimi zakonskimi predpisi, z zapadlostjo zadnje mesečne anuitete kredita v plačilo na dan 17. 10. 2026, oziroma takojšnjo
zapadlostjo v primerih določenih v 10. členu
Kreditne pogodbe številka 111003309587.
SV 768/11
Ob-4967/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz
Maribora, opr. št. SV 768/11 z dne 7. 10.
2011, je bila nepremičnina, stanovanje,
evidenčna številka 26319 v 2 in 1 etaži,
v izmeri 139,24 m2, z ident. št. dela stavbe
0657/00537/001, v večstanovanjski stavbi na
naslovu Aškerčeva ulica 3, v Mariboru, katere izključna lastnica je družba GIM d.o.o.,
zastavljena v korist banke – upnice Banke
Celje d.d., s sedežem Celje, Vodnikova 2,
3000 Celje, matična številka 5026121000,
za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini 277.000,00 EUR z obrestno mero, ki je sestavljena iz referenčne
obrestne mere 6-mesečni Euribor in fiksnega pribitka v višini 3,60% letno, v skladu
z zakonom določenimi zamudnimi obrestmi,
v primeru, da pa bo dolžnica – zastaviteljica v zamudi s plačilom obresti, se za čas
zamude obrestna mera za kredit poveča za
2 odstotni točki in z zapadlostjo zadnjega
obroka na dan 30. 10. 2014.
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Objave sodišč
Izvršbe
Z 30/2011
Os-4430/11
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. Z 30/2011
z dne 8t. 3. 2011, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 68.764,83 EUR s pp, je
izvršitelj Josip Maček dne 19. 5. 2011 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer poslovnega prostora
št. 21, v kletni etaži objekta »B« na naslovu
Ulica heroja Šaranovića 27, Maribor, ident.
št. stavbe 663, z oznako posameznega dela
stavbe št. 1 (ident. št. 655-663-1), last dolžnika Trilogija d.o.o., v korist upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 8. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 133/2011
Os-4869/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožeče stranke: Branko Hrovat,
Rebr 36, Zasip, Bled, ki ga zastopa Odvetniška družba Novak d.n.o. o.p. iz Radovljice,
zoper toženo stranko 1. Martino Žnidaršič,
Ulica Staneta Rozmana 13, Črnomelj in 2.
Domino Ing d.o.o., Robova cest 6, Vrhnika,
zaradi vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini pcto 9,500,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 16.
septembra 2011 postavilo začasnega zastopnika Martinu Žnidaršiču, Ulica Staneta
Rozmana 13, Črnomelj.
Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal prvo toženo stranko Martina Žnidaršiča
do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne boo nastopil pred sodiščem oziroma
organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 9. 2011
In 55/2009
Os-4616/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 55/2009 z dne
10. 4. 2009, upnika Sandija Kamenška, Šubljeva ulica 6, Domžale, ki ga zastopa odvetnica Lina Nagode Gogala, Robova cesta 6,
Vrhnika, proti dolžnici Clare Bonito Matthews, Mače 69, Preddvor, ki jo zastopa zakoniti zastopnik odvetnik začasni zastopnik
Mitja Sever, Gorenjska cesta 1, Radovljica,
po odvetniku za sprejemanje pisanj Aljoša
Drobnič, Nazorjeva 3, Kranj, zaradi izterjave
1.750,00 EUR s pp, se dolžnici Clare Bonito
Matthews, Mače 69, Preddvor, postavi začasnega zastopnika odvetnika Mitjo Sever iz
Radovljice. Začasni zastopnik bo dolžnico
zastopal dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 20. 7. 2011

In 1475/2008
Os-2347/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Koper,
Ljubljanska cesta 3a, Koper, ki ga zastopa odvetnik Tomaž Mihelčič, Trubarjeva 24,
Ljubljana, proti dolžniku Mladenu Čeraniču,
Ulica Minke Bobnar 11, Ljubljana, zaradi izterjave 3.823,55 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Bojana Potočan, Dalmatinova 7, 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 23. 3. 2011
VL 88627/2008
Os-4389/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska
ulica 18A, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica
Bojana Potočan – odvetništvo, Dalmatinova ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku Antonu
Šefran, Apihova ulica 34, Ljubljana, ki ga
zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Andrej
Jarkovič, Tavčarjeva 8, Ljubljana, zaradi izterjave 326,12, sklenilo:
dolžniku Antonu Šefran, Apihova ulica 34,
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 Jarkovič, Tavčarjeva 8, 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 11. 5. 2011
VL 113748/2008
Os-4786/11
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
odvetnica Biljana Ana Filipov, Tomšičeva
ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku Lanu Vovk,
Jakopičeva ulica 18, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Ivan Šalinovič, Kotnikova 32,
Ljubljana, zaradi izterjave 208,62 EUR,
sklenilo:
dolžniku Lanu Vovk, Jakopičeva ulica 18,
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 Ivan Šalinovič, Kotnikova 32, 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 23. 8. 2011
VL 8156/2011
Os-4822/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Anton Koren, Ulica Kenza Koclja 14,
Maribor, proti dolžniku Mateju Meznarič,
Vodranci 39, Kog, ki ga zastopa odvetnica
Jasna Brodarič-Kočevar, Ptujska cesta 8/c,
Ormož, zaradi izterjave 1.516,31 EUR, sklenilo:
dolžniku Mateju Meznarič, Vodranci 39,
Kog, 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 Jasna Brodarič-Kočevar, Ptujska
cesta 8/C, Ormož.
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 27. 5. 2011
VL 182201/2009
Os-4829/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika: NLB d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, ki ga zastopa Nataša Drnovšek,
Trg revolucije 25C, Trbovlje, proti dolžniku:
Ramu Miljković, Arze 5, Piran – Pirano, ki
ga zastopa odvetnica Natali Volčič Ivanič,
Ferrarska ulica 5, Koper, zaradi izterjave
1.140,63 EUR, sklenilo:
dolžniku Ramu Miljković, Arze 5, Piran
– Pirano, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnica Natali Volčič Ivanič, Ferrarska
ulica 5, Koper.
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 13. 7. 2011
VL 168026/2010
Os-4836/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Fima Žerjav tiskarstvo, gradbeništvo, trgovina, posredništvo, gostinstvo,
nepremičnine, najemi, druge poslovne de-
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javnosti in storitve d.o.o., Zvezna ulica 37,
Maribor, proti dolžniku Nihadu Nukič, Ulica
Iga Grudna 22, Ljubljana, zaradi izterjave
2.200,00 EUR, sklenilo:
dolžniku Nihadu Nukič, Ulica Iga Grudna 22, 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
Marko Ravnik, Kersnikova 6, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2011
In 1097/2006
Os-4744/11
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. In 1097/2006 v skladu
z določili 82., 83. in 84. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, se
dolžnici Brigiti Ferš kot začasni zastopnik
postavi odvetnik Viktor Osim.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
od dneva postavitve, tj. 7. 9. 2011, in vse do
takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 9. 2011

Oklici dedičem
II D 356/2000, II D 359/2000 Os-4633/11
V zapuščinskem postopku, ki se vodi
pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po dne
18. 7. 1958 umrlem Reisman Francu, rojenem 16. 10. 1891, poročenem, nazadnje
stanujočem Vukovski dol 23, Jarenina, ter
po dne 14. 12. 1987 umrli Reisman Ani, rojeni 28. 3. 1903, vdovi, nazadnje stanujoči

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v Nemčiji, pride v poštev kot dedič po obeh
zapustnikih tudi zapustnikov vnuk Robert
Reisman (ki je potomec zapustnika sina
Alojza Reismana, ki je že umrl), ki bi po
podatkih sodišča naj živel v Združenih državah Amerike, vendar sodišče z njegovim
naslovom ne razpolaga.
Sodišče zato poziva zapustnikovega
vnuka Roberta Reismana (ki je potomec
zapustnikovega sina Alojza Reismana), neznanega naslova ter vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica
v zadevah pod opr. št. II D 356/2000 in II
D 359/2000, skladno z 206. členom Zakona
o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 9. 2011
D 652/2010
Os-1782/11
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod
opr. št. D 652/2010 vodi zapuščinski postopek po pokojni Liani Lokar, rojeni 27. 10.
1921 v Ljubljani, umrli 29. 12. 1993, nazadnje stanujoči Nušičeva 3/III, Beograd.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o.
Moškanjci.
S tem oklicem sodišče poziva dediče
zapustnice Liane Lokar, da se priglasijo
k dedovanju. Če se ne bodo priglasili bo
sodišče eno leto po objavi tega oklica odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 24. 2. 2011
D 136/2011
Os-4864/11
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 31. 3. 2011 umrli Djurdjevac Rozaliji, rojeni 2. 9. 1913, nazadnje stanujoči
Alpska cesta 17, Bled.
Ena od zakonitih dedičev ni znana.
Zato se jo poziva, da se v roku enega leta
od objave tega oklica javi sodišču, sicer
bo sodišče odločilo na podlagi podatkov
v s pisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 12. 9. 2011

Oklici pogrešanih
N 16/2011
Os-4774/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v nepravdnem postopku predlagatelja Evgena
Česnika, Bač 85, Knežak, po predlogu za
razglasitev za mrtvega za osebo z imenom
Tomaž Česnik, prej Bač 3, Knežak, o katerem zadnji znani podatek predstavlja dejstvo, da se je Tomaž Česnik že v letu 1813
(1. 7. 1813) vknjižil kot lastnik nepremičnine,
parc. št. 4782/2, k.o. 2509 Bač, o njegovem
življenju ni nobenih podatkov, o njem ne vedo
povedati niti najstarejši prebivalci vasi Bač,
od njegovega rojstva pa je preteklo že več
kot 70 let in je glede na datum njegovega rojstva verjetno, da ni več živ, vendar listinskega
dokaza o njegovi smrti ni, poziva vse, ki vedo
kaj povedati o življenju ali smrti pogrešanega Tomaža Česnika, da v roku 3 mesecev
od objave tega oklica, to sporočijo sodišču
ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan,
Zabiče 30/B, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo
sodišče po izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 10. 10. 2011
N 15/2011
Os-4900/11
Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti
je v teku nepravdni postopek predlagatelja
Franca Kuzmiča, Serdica 12, Rogašovci,
zaradi razglasitve za mrtvega nasprotnega udeleženca Jožefa Kuzmiča, nazadnje
stanujočega v Serdici, sedaj neznanega bivališča nekje v Ameriki, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Manoela Kuzmič,
Serdica 12.
Jožef Kuzmič se je rodil dne 13. 3. 1893
v Serdici 121, očetu Jožefu Kuzmiču in materi Mariji, rojeni Žohar. Pogrešanec je bil
brat starega očeta predlagatelja in bi naj
živel nekje v Ameriki. Sodišče poziva vse,
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu, o njegovem življenju, zlasti pa o njegovi
smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Murski Soboti v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sodišče po izteku
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 9. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Ferk Klementina, Lackova cesta 35, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500080131,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m-683
Habjanič Tamara, Preglov trg 5, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500085678,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnr-323654
Kretič Boris, Krčevina pri Vurbergu 2, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500047388, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m-856
Mlinar
Nevenka,
Novo
naselje 15, Bistrica ob Dravi, zavarovalno polico,
št. 50500081539, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m-624
Mrak Katja, Moste 35, Žirovnica, zavarovalno polico, št. 50500124817 (dirigent
polica), izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnk-323761
Ploj Aleš, Pot v Dobravo, Sv. Trojica v
Slovenskih goricah, zavarovalno polico, št.
50500033792, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-658 – a
Rakita Risto, Štrekljeva 24, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500087984, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m-817
Urankar Žani, Križate 4, Moravče, zavarovalno polico, št. 50500029515, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gni-323438
Vavpetič Jožica, Kolovška 12, Radomlje,
zavarovalno polico, št. 50500026003, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnf-323416
Vovčak Tibor, Moste 35, Žirovnica, zavarovalno polico, št. 50500124820 (dirigent
polica), izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnl-323760

Spričevala preklicujejo
Ababa Babalija Ervin, Ljubljanska ulica
25B, Maribor, spričevalo 1. letnika – medijski tehnik (2006/2007) obvestilo o uspehu
– tehnik oblikovanja Srednje šole za oblikovanje MB (2010). m-682
Adam Robert, Limbuška grapa 34, Limbuš, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
v MB, izdano leta 1991. m-719
Adamovič Aco, Baznikova ulica 16, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu ICL
Litostroj, izdano leta 1978. gnp-323506
Ahmetaj
Sabina,
Limburška
cesta 31, Limbuš, spričevalo 2. in 3. letnika
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 2004, 2005. m-699
Ajkić Mirsad, Pot na Rakovo jelšo 124, Ljubljana, potrdilo o uspešno končanem usposabljanju za zidarja za zidanje in
ometavanje, izdala Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana, izdano
leta 1990. gnb-323620
Avbreht Mateja, Ramovševa 44, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje družboslovne šole v Celju, izdano leta 1985,
1986. gnr-323779
Avbreht Mateja, Ramovševa 44, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje

šole za družboslovje in splošno kulturo Vida Janežič, izdano leta 1987, 1988.
gnq-323780
Babalija Ervin, Ljubljanska ulica 25B,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za oblikovanje Maribor, izdano leta 2007.
m-742
Babalija Ervin, Ljubljanska 25b, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
oblikovanje Maribor, poklic grafični oblikovalec, izdano leta 2008, 2009. m-614
Babić Vladan, Planina 120, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske šole, izdano leta 2009. gnz-323521
Babšek Saša, Brezje pri Poljčanah 18b,
Poljčane, zaključno spričevalo 4. letnika
Srednje šole Slovenska Bistrica, izdano leta
2011. m-841
Basta Lea, Staretova 19A, Kranj, spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj, št. S-IV/49-4,
izdano leta 2010. gnu-323426
Batistić Ivana, Belokriška cesta 12, Portorož – Portorose, spričevalo 1., 2., 3. in 4.
letnika Srednje gostinske in turistične šole
Izola, izdano leta 1995, 1996, 1997, 1998.
gnx-323423
Bauman Aleš, Sp. Dobrenje 36b, Pesnica pri Mariboru, indeks, št. 81670174, izdala
EPF Maribor. m-819
Bečaj Rok, Ulica Slave Klavore 7, Slovenska Bistrica, indeks, št. 81679089, izdala
EPF Maribor. m-820
Bence Maruša, Tuškova ulica 42, Maribor, potrdilo o maturi I. gimnazije v MB,
izdano leta 1999. m-660
Bertoncelj Katarina, Selca 52, Selca, indeks, št. 20980197, izdala Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, leto izdaje 2007.
gnv-323650
Bezjak Vanja, Ločič 27, Trnovska vas,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole
v MB, izdano leta 1996. m-694
Bodiroža
Gordana,
Jenkova
ulica 2, Kranj, spričevalo 1.–8. razreda Osnovne šole Zali Rout, Tržič, izdana leta 1989–
1997. gnr-323679
Bodiroža
Gordana,
Jenkova
ulica 2, Kranj, spričevalo 1.–4. letnika ter
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj, št.
16042000/01, S – 1983/1, S – 1983/2, S –
1983/3, S – 1983/4, izdana leta 1997–2001.
gnq-323680
Bohinc Nadja, Golnik 62B, Golnik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole Kranj, št. 5/2000-4.a, leto izdaje 2000.
gnl-323514
Bošnak Alja, Ločica ob Savinji 74, Polzela, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Celje, izdano leta 2006.
gnk-323436
Bračko Janko, Sp. Voličina 171, Voličina,
spričevalo 3. in 4. letnika in zaključni izpit
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 1991, 1992, 1992. m-827
Brišnik Dejan, Ulica Ruške čete 14, Ruše,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika SŠGT, poklic
gost. tehnik, izdana leta 2004, 2005, 2006,
2007. m-765
Brumec Matej, Loka pri Mengšu, Testenova ulica 55, Mengeš, maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta 2009.
gnu-323376

Buhinjak Robert, Mariborska c. 3, Benedikt, spričevalo 3. letnika Strojne tehnične
šole Maribor, izdano leta 1993. m-636
Cerjak Urban, Štefanova ulica 12, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
2005. gno-323432
Cesar Aleš, Pohorje 9A, Cirkulane, spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo Škofijske gimnazije A. M. Slomška,
izdana leta 2008, 2009, 2009. m-703
Cestnik Zepič Petra, Trg revolucije 4, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje,
izdano leta 1997, izdano na ime Cestnik
Petra. gnf-323516
Cimperman
Ana
Roza,
Oljčna
pot 6, Piran – Pirano, spričevalo 1. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta
2002. gnz-323771
Crnić Kristijan, Bazoviška 2A, Slovenska
Bistrica, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Slovenska Bistrica, smer gimnazija, izdano
leta 2008. m-749
Crnić Maruša, Bazoviška 2A, Slovenska
Bistrica, zaključno spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole Slovenska Bistrica, smer
1 – gimnazija, 2 in 3 – ekonomski tehnik,
izdana leta 2007, 2008, 2009. m-748
Cvikl Tilen, Sora 50H, Medvode, spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 2007 in 2008. gnm-323734
Cvilak Andreja, Travniška ulica 4, Orehova vas, diplomo Srednje ekonomske šole v
MB, izdana leta 1987. m-654
Čadež David, Ulica XXX. divizije 13d,
Nova Gorica, indeks, št. 18090146, izdala
Filozofska fakulteta. gnm-323359
Čeh Ines, Laznica 48a, Limbuš, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, smer splošna gimnazija, izdano leta
2004. m-833
Čoh Leo, Rimska ploščad 19, Ptuj, spričevalo 4. letnika (2011), zaključno spričevalo Ekonomske šole Ptuj, smer ekonomski
tehnik (2011) in spričevalo o poklicni maturi
(2011) ter potrdilo o opravljenem 5. predmetu pri poklicni maturi. m-712
Čuk Boštjan, Kapelska cesta 9, Radenci,
spričevalo o poklicni maturi, št. 816TT/08,
izdano 27. 2. 2009, pri SŠGT Radenci.
gnx-323377
Čurin Vladimir, Črnogorska ulica 13, Maribor, diplomo SKSMŠ Maribor, izdano leta
1987. m-717
Damiš Mischel, Strma pot 25A, Šentilj v
Slovenskih goricah, spričevalo 1. letnika Lesne šole MB, izdano leta 2010. m-758
Debeljak Jerica, Polzela 9, Polzela, maturitetno spričevalo SŠGT Celje, izdano leta
2010. gny-323522
Debeljak Jernej, Polzela 9, Polzela, maturitetno spričevalo SŠGT Celje, izdano leta
2009. gnx-323523
Debeljak Špela, Ulica Vita Kraigherja 24, Maribor, spričevalo 2. letnika SŠGT v
MB – poklic gost. tehnik, izdano leta 2008.
m-791
Dedič Mirjana, Sejmišče 1, Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje šole za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2006.
gnx-323673
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Demirovič Tadej, Zlatoličje 25, Starše,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije in
srednje kemijske šole Ruše, izdana leta
2005, 2006, 2007. m-682 – a
Dimic Maša, Barjanska ulica 8, Ig, spričevalo 3. in 4. letnika Waldorfske šole Ljubljana, izdano leta 2011. gne-323542
Dokl Helena, Romihova 15, Maribor, spričevalo 1., 2. ter 3. letnika in diplomo Srednje
tekstilne šole MB, smer konfekcionar, izdane leta 1986, 1987, 1988, 1988. m-640
Došen Dušan, Ulica Bena Zupančiča
23A, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja. gnj-323737
Draguljić Maja, Stantetova ulica 16, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole MB, izdano leta 1998, 1999.
m-697
Drobnak Žiga, Bevkova ulica 6, Brežice,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Krško
– Sevnica, Srednja šola Sevnica, izdano
leta 2007. gng-323365
Drobnak Žiga, Bevkova ulica 6, Brežice, spričevalo 4. letnika Šolskega centra
Krško – Sevnica, Srednja šola Sevnica, št.
IV/2080, izdano leta 2008. gnf-323366
Drobnak Žiga, Bevkova ulica 6, Brežice, spričevalo o poklicni maturi Šolskega
centra Krško – Sevnica, Srednja šola Sevnica, št. 081-29-2007/08, izdano leta 2008.
gne-323367
Drofenik Zlatka, Preloge 21A, Šmarje pri
Jelšah, zaključno spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole Šentjur, leto izdaje 1995,
izdano na priimek Lorenčak. gns-323778
Dvoršak Maruška, Praprotnikova 1, Maribor, indeks, št. 81666414, izdala FERI Maribor. m-835
Džabiri Jaser, Wattova ulica 8, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne šole
MB, smer oblikovalec kovin, izdano leta
2009. m-766
Ekart Maja, Halefova ulica 7, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v MB, poklic natakar, izdano leta 2008. m-710
Elshani Mehdi, Adamičeva cesta 8, Grosuplje, spričevalo o končani OŠ Livada.
gnb-323595
Eržen Tine, Cvetlična 29, Celje, maturitetno spričevalo I. gimnazije v Celju, izdano
leta 2007. m-734
Fajs Nataša, Ocinje 19, Rogašovci, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene
šole Murska Sobota, št. 957, izdano leta
2010. gnt-323427
Fekonja Gregor, Pod vinogradi 37, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, smer gostinsko
turistični tehnik, izdano leta 2006. m-830
Felicijan Dejan, Ulica Borisa Vinterja 9, Zreče, spričevalo 3. in 4. letnika ter
potrdilo o opravljeni maturi Gimnazije Slovenske Konjice, izdano leta 2007, 2008.
m-720
Ferlež Uroš, Goriška 4, Maribor, spričevalo 1. letnika SERŠ v MB, izdano leta
2007. m-796
Fifer Mateja, Pivola 62, Hoče, spričevalo
o opravljeni maturi III. gimnazije MB, izdano
leta 2005. m-723
Finžgar Sonja, Ulica Pohorskega bataljona 1, Ruše, spričevalo 4. letnika in zaključno
spričevalo EAŠ Maribor, izdano leta 1976,
1976. m-772
Fišer Dejan, Stara pot 3, Orehova vas,
spričevalo 4. in 5. letnika Srednje živilske
šole Maribor, smer živilski tehnik, izdano leta
1999, 2000. m-832

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Frančeškin Anej, Brestovica pri Komnu 17, Komen, letno spričevalo 2. letnika
SSI, TŠC Nova Gorica, izdano leta 2008.
gnv-323675
Fras Anja, Lackova cesta 43, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole MB, izdano leta 2006, 2007.
m-713
Furlan Ana, Lokavec 3b, Ajdovščina, indeks, št. 61233018, izdala Filozofska fakulteta v Mariboru. m-626
Gerdej Gašper, Prisoje 21a, Prevalje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Ravne, izdano leta 2003/04. gnp-323731
Glavaš Juro, Gornji Bašpelj, Jajce, Bosna
in Hercegovina, spričevalo 2. letnika Srednje
šole rudarske usmeritve Zagorje in diplomo,
izdano leta 1983, 1984. gne-323517
Gleščič Gašper, Toma Brejca 14, Nova
Gorica, spričevalo 4. letnika TŠC Nova Gorica, izdano leta 2011. gnj-323762
Golob Benjamin, Juršinci 77A, Juršinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Elektro šole
Ptuj – smer elektrotehnik elektronik, izdano
leta 1998. m-781
Golob Nejc, Tomanova 16, Maribor, spričevalo 3. letnika in maturitetno spričevalo
I. gimnazije v Mariboru, izdano leta 2004,
2005. m-803
Golob Nejc, Tomanova 16, Maribor, spričevalo 4. letnika I. gimnazije Maribor, izdano
leta 2005. m-668
Grijaković
Miloš,
Mihajla
Valtrovića 13, Beograd, spričevala 1., 2. in 3.
letnika, izdal Šolski center Novo mesto, leta
1987, 1988 in 1989. gnl-323410
Gril Sara, Rapočeva 4, Maribor, spričevalo 1. letnika III. gimnazije Maribor, izdano
leta 2002. m-860
Hacin Jan, Groharjeva 8, Celje, spričevalo 4. letnika I. gimnazije v Celju – klasična,
izdano leta 2007. m-643
Halič Miha, Mladinska 23, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje prometne šole
Maribor, smer prometni tehnik, izdano leta
2009. m-821
Hauc Vanessa, Selnica ob Muri 46C,
Ceršak, spričevalo 2. letnika III. gimnazije
Maribor, izdano leta 2010. m-763
Hiti Lori, Ulica kraguljevških žrtev 37, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole MB, izdano leta 2007. m-642
Hlebec Uroš, Kog 107, Kog, spričevalo
2. letnika Srednje elektro računalniške šole
Ptuj, smer tehnik računalništva, izdano leta
2011. m-618
Hmelak Tina, Zg. Bistrica 4, Slovenska
Bistrica, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Slovenska Bistrica, smer ekonomski tehnik,
izdano leta 2007. m-747
Hočevar Nik, Kidričeva ulica 2, Kočevje,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Kočevje, št.
559/I-E, izdano leta 2009. gnr-323529
Hodžić Merima, Betnavska cesta 49, Maribor, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje šole
za oblikovanje MB, smer modni oblikovalec,
izdano leta 2005, 2008. m-647
Horvat Nejc, Lendavska ulica 25B, Murska Sobota, spričevalo 9. razreda Osnovne
šole Franceta Prešerna Črenšovci, izdano
leta 2005. gnb-323370
Horvat Rene, Zg. Velka 64, Zgornja Velka, spričevalo 3. letnika SERŠ v MB, izdano
leta 2010. m-779
Hren Klemen, Ulica dr. Štefke Hribarjeve 11, Slovenska Bistrica, spričevalo 3. in
4. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, smer ekonomska gimnazija, izdano leta
2003, 2004. m-816

Ivanova Ružica, Smetanova 38, Maribor, indeks, št. 81680319, izdala EPF MB.
m-782
Jagar Ana, Cankarjeva ulica 4, Celje,
spričevalo 1. in 3. letnika I. gimnazije v Celju
– splošna, izdano leta 2006, 2008. m-650
Jagarinec Darko, Borštnikova ulica 17, Maribor, letno spričevalo 2. letnika
Živilske šole Maribor, poklic pomočnik peka
in slaščičarja, izdano leta 2006. m-725
Jakimoski Eva, Obirska ulica 017, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Hinka Smrekarja, izdano leta 2006. gnb-323374
Jakopin Andrej, Gregorčičeva 26, Maribor, spričevalo 8. razreda Osnovne šole
na Andragoškem zavodu, izdano leta 1997.
m-689
Jakopin Andrej, Gregorčičeva 26, Maribor, spričevalo 8. razreda OŠ na Andragoškem zavodu, izdano leta 1997. m-689
Janković Tina, Trg Borisa Kidriča 7, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika ter obvestilo
o uspehu za 3. letnik Srednje šole za oblikovanje MB, izdano leta 2007, 2009, 2010.
m-680
Januš Denis, Selnica ob Muri 51, Ceršak, maturitetno spričevalo poklicne mature
Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor, izdano leta 2011. m-634
Jedlovčnik Lara, Drska 32, Novo mesto, spričevalo 2. in 4. letnika Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2004 in 2006.
gnm-323559
Jerman Tanja, Sorška cesta 2, Škofja
Loka, spričevalo 8. razreda Osnovne šole
– Mesto Škofja Loka, izdano leta 1994.
gne-323417
Jug Lea, Vrbanska c. 18, Maribor, indeks,
št. 81676271, izdala EPF Maribor. m-616
Jularđija Alen, Ulica bratov Vošnjakov 12, Celje, zaključno spričevalo SŠGT
Celje – poklic kuhar, izdano leta 2008.
m-797
Jurjavčič Martina, Rožna ulica 10 b, Idrija,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1990. gni-323413
Jurše Matevž, Trpinova 14, Ruše, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ruše, izdano leta
2010. m-794
Karažinec Meta, Ptujska cesta 42, Lenart
v Slovenskih goricah, spričevalo 4. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta 2005. m-843
Karmel Vidko, Vrbanska ul. 28b, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1996. m-631
Katava Aleksander, Ledina 5, Maribor,
spričevalo 1. letnika SERŠ v MB, izdano
leta 2005. m-726
Katona Nino, Gorica 35, Puconci, spričevalo 3. letnika SŽŠ Murska Sobota, št. 821.
gnd-323418
Kaube Tadeja, Sp. Slemen 75, Selnica
ob Dravi, spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole Maribor, smer frizer, izdano leta
2002. m-653
Kelc Natalija, Strmška ulica 9, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 4. letnika Srednje trg. šole MB, izdano leta 2006. m-789
Kepe Ema, Velika Polana 15 a, Velika
Polana, potrdilo o uspehu pri poklicni maturi, št. 76TT/08, izdala SŠGT Radenci, dne
26. 6. 2008. gnp-323381
Klemenčič Matic, Trubarjeva cesta 14, Šentjernej, maturitetno spričevalo
Šolskega centra Novo mesto – Tehniška
gimnazija, izdano leta 2008. gnl-323435
Kobe Aleksander, Cesta zmage 99, Maribor, spričevalo 2. letnika Tehničnega šol-
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skega centra Maribor, smer SPI, izdano leta
2010. m-619
Kocbek Patricija, Cerkvenjak 14, Cerkvenjak, spričevalo 2. letnika III. gimnazije
Maribor, izdano leta 2011. m-644
Kocuvan Tomi, Biserjane 6A, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo 3. in 4. letnika ter
spričevalo o opravljeni maturi, izdano leta
2008, 2009. m-696
Kodrič Alen, Stojnci 31, Markovci, zaključno spričevalo Elektro šole Ptuj, smer
elektrikar – elektronik, izdano leta 2007.
m-753
Kolar Jani, Šmartno 232, Slovenj Gradec, letno spričevalo 2. in 3. letnika Šolskega centra Slovenj Gradec, izdano leta 2007,
2008. gnz-323746
Kolarič Tadej, Zg. Duplek 178A, Spodnji
Duplek, spričevalo 8. razreda OŠ Duplek,
izdano leta 2002. m-756
Kolednik Gregor, Paradiž 62, Cirkulane,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Elektro šole
Ptuj, smer elektrikar – elektronik, program
3+2, spričevalo o zaključnem izpitu (2003),
obvestilo o uspehu 2003 pri zaključnem izpitu ter obvestilo o uspehu pri poklicni maturi (2006), izdano leta 2002, 2003, 2004,
2005. m-775
Kolman Nevenka, Loke 1, Planina pri
Sevnici, spričevalo 3. letnika Srednje frizerske, tek., stroj. in prom. šole Celje, izdano
leta 1999, izdano na ime Novak Nevenka.
gno-323757
Kombol Maria, Užiška ulica 9, Maribor,
spričevalo za 3. letnik Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2010. m-836
Komljenović Gorjana, Meljska cesta 67, Maribor, spričevalo 9. razreda OŠ
Ivana Cankarja v MB, izdano leta 2003.
m-657
Konđeli Kenan, Pobreška cesta 9, Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ Leona Štuklja.
m-633
Koren Kevin, Savinjska ulica 12, Žalec,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Celje,
smer pečar – keramik. gns-323753
Korošec Martina, Kapeljska cesta 62, Radenci, potrdilo o uspehu pri poklicni maturi,
št. 38TT/08, izdala SŠGT Radenci, dne 7. 7.
2008. gns-323382
Korošec Valerija, Železnikova 22A, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje ekon. MB,
izdano leta 2009. m-801
Kos Martin, Parecan 30, Sečovlje – Sicciole, spričevalo 4. letnika Gimnazije Piran,
izdano leta 2007. gnq-323755
Kovač Jure, Nova Cerkev 74, Nova Cerkev, spričevalo 2. letnika I. gimnazije v Celju
– splošne, izdano leta 2007. m-810
Krajnc Aleks, Slovenska ulica 37, Sv.
Trojica v Slovenskih goricah, letno spričevalo 2. letnika Tehniškega šolskega centra
MB, izdano leta 2011. m-764
Kramberger Mojca, Dupleški vrh 17, Spodnji Duplek, spričevalo 3. in 4. letnika ter
poklicne mature Srednje ek. šole MB, smer
ek. tehnik, izdana leta 2005, 2006, 2006.
m-686
Kramberger Nuša, Maistrova 3, Lenart
v Slovenskih goricah, spričevalo 8. razreda
OŠ Lenart, izdano leta 2002. m-852
Kranjc Jaka, Cesta ob ribniku 26, Orehova vas, spričevalo 3. in 4. letnika III. gimnazije Maribor, izdana leta 2008, 2009.
m-839
Krbavčič
Winkler
Tuan,
Bazoviška 9, Izola – Isola, spričevalo 3. letnika
Srednje tehnične šole Koper, izdano leta
2010. gno-323782

Kruder Jernej, Zadobrova 6A, Škofja
vas, spričevalo 3. letnika I. gimnazije Celje
– smer gim., izdano leta 2009. m-808
Kuder Janez, Podšentjur 4A, Litija, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Ljubljana. gno-323732
Kumer Karmen, Podgrad na Pohorju 9, Oplotnica, spričevalo 1. letnika Srednje
šole Sl. Bistrica, program gimnazija, izdano
leta 2011. m-641
Kurade Klavdija, Celovška cesta 150, Ljubljana, spričevalo iz 3., 4. letnika in zaključni
izpit I. gimnazije Maribor, izdana leta 1992,
1993, 1993. m-858
Kurnik Luka, Zg. Voličina 64, Voličina,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za oblikovanje Maribor in obvestilo o opravljeni
maturi, izdano leta 2010. m-812
Kus Jernej, Veluščkova ulica 1C, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu II. gimnazije Maribor, izdano leta 1994. m-722
Kusić Patricija, Pod gabri 13, Celje, spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, smer turistični
tehnik, izdano leta 2008. m-862
Kuzma Jernej, Panonska ulica 8, Maribor, indeks, št. G1009855, izdala Fakulteta
za gradbeništvo MB. m-771
Landeker Eva, Pobrež 10B, Slovenske
Konjice, maturitetno obvestilo Srednje šole
Slovenska Bistrica, smer ekonomski tehnik,
izdano leta 2011. m-759
Lapajne Matjaž, Rejčeva ulica 9, Nova
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, izdano leta
1991. gnu-323526
Lauko Lucija, Koroška cesta 78, Radlje
ob Dravi, spričevalo za 3., 4. letnik in spričevalo poklicne mature Srednje šole za oblikovanje Maribor, smer medijski tehnik, izdana
leta 2006, 2007, 2007. m-837
Lekežič Nina, Čolnikov trg 19, Benedikt,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika I. gimnazije Maribor, izdana leta 2003, 2004, 2005. m-762
Letonja Ara, Velovlek 20A, Ptuj, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Ptuj,
smer ekonomski tehnik, izdano leta 2009.
m-667
Lisjak Marko, Vinarski trg 5, Ptuj, spričevalo 1. letnika Srednje računalniške šole
Ptuj, smer računalniški tehnik, izdano leta
2009. m-615
Lojen Julija, Celjska cesta 4, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo 3. letnika I. gimnazije v
Celju, izdano leta 2008. m-838
Lubej Mateja, Hribarjeva 7, Zgornja Polskava, zaključno spričevalo 3. in 4. letnika I.
gimnazije v MB, izdano 2004, 2005. m-752
Majer Gregor, Ulica Veljka Vlahoviča 67, Maribor, spričevalo 4. letnika SERŠ
Maribor, izdano leta 2010. m-829
Mal Polonca, Vrh nad Krašnjo 9, Lukovica, spričevalo o končani OŠ, št. 429/88-13,
izdal Zavod za usposabljanje Janeza Levca
v Ljubljani, izdano leta 1988. gnn-323412
Mal Polonca, Vrh nad Krašnjo 9, Lukovica, potrdilo o uspešno končanem usposabljanju za delo kuharskega pomočnika, št.
19/91, izdal CPI v Ljubljani, dne 25. 2. 1991
na ime Štingel Polonca. gno-323411
Manzimi Andreja, Janka Ribiča 2, Ljutomer, spričevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano na ime Andreea
Manzimi. gny-323622
Manzimi Andreja, Janka Ribiča 2, Ljutomer, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano na ime Andreea
Manzimi. gnx-323623
Manzimi Andreja, Janka Ribiča 2, Ljutomer, spričevalo o končani OŠ Ivana Cankar-
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ja Ljutomer, izdano leta 1986, izdano na ime
Andreja Klun. gnw-323624
Marc Anja, Lavričeva 48, Ajdovščina, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Veno Pilon Ajdovščina, izdano leta 2011.
gnv-323450
Marc Mitja, Lavričeva 48, Ajdovščina,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina, izdano leta 2011. gnt-323452
Marčeta Ivana, Cesta na Roglo 11D,
Zreče, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Srednje šole Slovenska Bistrica,
smer ekonomski tehnik, izdano leta 2011.
m-730
Marčeta Ivana, Cesta na Roglo 11D,
Zreče, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Slovenska Bistrica, smer ekonomski tehnik,
izdano leta 2010. m-679
Marinčič Janez, Žabnica 11, Notranje
Gorice, maturitetno spričevalo Elektrotehnične računalniško-strokovne šole Vegova
Ljubljana, izdano leta 2002. gnc-323369
Marjanović
Zoran,
Seškova
cesta 28, Medvode, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana.
gnk-323586
Mataič Bernarda, Kolonija 17, Gaberje,
Lendava – Lendva, zaključno spričevalo
Srednje trgovske šole Maribor, št. 358/II,
leto izdaje 1995, izdano na priimek Hozjan.
gnm-323784
Mazera Iva, Volkmerjeva ulica 22, Ptuj,
spričevalo o opravljeni poklicni maturi Srednje ekonomske šole Ptuj, izdano leta 2005.
m-740
Medič Bine, Reteče 154, Škofja Loka,
maturitetno spričevalo Ekonomske šole
Kranj, izdano leta 2002. gnt-323777
Medvar Tomaž, Aškerčeva 3, Maribor,
indeks, št. 81604452, izdala EPF Maribor.
m-863
Mesarec Matej, Kardeljeva cesta 62, Maribor, potrdilo o zaključnem izpitu, smer avtoličar, izdala Srednja gradbena šola Maribor, leto izdaje 1995. gnp-323781
Miklašič Andrej, Koračice 33, Sveti Tomaž, zaključno spričevalo SERŠ v Mariboru, poklic električar elektronik, izdano leta
1986. m-635
Mikložič Matej, Ruške čete 7, Ruše, spričevalo o opravljeni maturi Ekonomske šole
Maribor, izdano leta 2008. m-613
Mikoš Martin, Dogoška 7, Maribor, spričevalo 1. letnika SŠGT Maribor, poklic tur.
tehnik, izdano leta 2011. m-609
Mikša Benjamin, Spodnji Gabernik 9, Podplat, spričevalo 1. in 2. letnika SŠ
za storitvene dejavnosti in logistiko Celje,
izdano leta 2006, 2007. gnw-323749
Mitrovska Valentina, Planina 26, Kranj,
maturitetno spričevalo Srednja zdravstvena šola v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnz-323371
Mlinarič Natalija, Stara pot 15, Sv. Trojica
v Slovenskih goricah, spričevalo 2. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, smer ekonomski tehnik, izdano leta 2008. m-708
Močivnik Iztok, Prisoje 43, Prevalje, spričevalo 3. letnika Poslovno-komercialne šole
Celje, izdano leta 2009. gnz-323421
Mohar Maruška, Krka 25, Novo mesto,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Kmetijske
šole Grm Novo mesto, izdana leta 2004,
2005, 2006, 2007. gnb-323520
Motaln Denis, Smrečno 31, Šmartno na
Pohorju, spričevalo 1. letnik III. gimnazije
Maribor, izdano leta 2011. m-851
Muhovec Aleš, Miličinskega ulica 5, Celje, spričevalo 4. letnika I. gimnazije v Celju,
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smer splošna gimn., in maturitetno spričevalo, izdani leta 2006, 2006. m-739
Mujedinović Jasna, Cesta zmage 35a,
Zagorje ob Savi, spričevalo 1. 2. in 3. letnika ter obvestilo o uspehu na maturi Srednje zdravstvene šole Ljubljana, izdana leta
2005, 2006, 2007 in 2008. gny-323772
Muršič Renato, Cesta v Rošpoh 29, Kamnica, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor, smer
tehnik zdravstvene nege, izdano leta 2008.
m-639
Mušović Enis, Cesta na Roglo 11C, Zreče, zaključno spričevalo Srednje in poklicne
šole Zreče – smer oskrbnik – oskrbnica,
izdano leta 2003. m-761
Napotnik Klemen, Hrastje 39B, Limbuš,
letno spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 2008. m-698
Nedeljko Natalija, Kuršinci 10, Mala Nedelja, spričevalo 4. letnika Srednje prometne
šole MB, smer prometni tehnik, izdano leta
2010. m-661
Nemeček Mateja, Hrušica 70, Hrušica,
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Toneta
Čufarja, izdano leta 2003. gnm-323409
Nikšić Vesna, Veselova ulica 12, Celje,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije – splošna
gimnazija, izdano leta 2010. m-783
Noe Žiga, Gubčeva ulica 3, Kranj, spričevalo male mature SESŠ Kranj, smer računalništvo, izdano leta 2002. m-828
Novak Romana, Ferkova 6, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje prometne šole Maribor, izdano leta 1999. m-798
Ornik Matjaž, Mirna ulica 7, Šentilj v Slovenskih goricah, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SŠGT v MB, poklic kuhar, izdana leta
1991, 1992, 1993. m-738
Pagon Klemen, Hrušica 140, Hrušica,
maturitetno spričevalo poklicne mature
CIRIUS – srednja šola, izdano leta 2007.
gnf-323441
Pahič Maja, Kočno ob Ložnici 4, Laporje,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Slovenska
Bistrica, smer gimnazija, izdano leta 2011.
m-718
Pandžić Damir, Bertoncljeva ulica 7, Kranj, spričevalo 1. letnik Srednje šole
Domžale, izdano leta 2009. gne-323767
Pandžić Damir, Bertoncljeva ulica 7, Kranj, spričevalo o končani OŠ Jurija Vega Moravče, izdano leta 2008.
gnf-323766
Pastirk Blonka, Ulica Eve Lovše 18, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano
leta 1998. m-736
Pašič Nina, Šenbriška 16, Velenje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Velenje, izdano
leta 2006. gnc-323419
Pavše Janez, Brezje pri Rožnem
dolu 4, Semič, diplomo SŠTZU Novo mesto, izdana leta 1990. gnc-323744
Perc Irena, Vrbanska 26B, Maribor, maturitetno spričevalo Želežniško prometne
transportne šola MB, smer transportni komercialist, izdano leta 1984. m-776
Petan Jure, Keršičeva cesta 47, Trbovlje,
spričevalo o zaključenem 4. letniku Srednje
šole Zagorje, izdano leta 2004. gnr-323429
Petan Jure, Keršičeva cesta 47, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu 3. letnika Srednje šole Zagorje, izdano leta 2002.
gns-323428
Petek Gašper, Goriča vas 92A, Ribnica,
spričevala od 1. do 4. letnika Srednje lesarske šole Ljubljana, izdana od 2005 do 2009.
gnq-323530
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Petrič Tamara, Ulica heroja Zidanška 1, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje trgovske šole MB, izdano leta 2008,
2009. m-792
Petrovć Sašo, Mlakarjeva ulica 43B,
Šenčur, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Jesenice, izdano leta 2010. gnx-323748
Pikelj Suzana, Osredek 40, Šentjanž,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolski center
Novo mesto, izdano leta 2002. gnv-323375
Pintarič Matej, Mejna ulica 58, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje prometne šole
Maribor, smer prometni tehnik, izdano leta
2010. m-754
Pipenbacher Miro, Knifičeva ulica 9, Maribor, zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor,
izdano leta 1994. m-656
Pirc Maja, Vrbanska 14B, Maribor, indeks, št. 81677205, izdala EPF v MB.
m-778
Pižeta Madlen, Pot na Novine 8B, Šentilj
v Slovenskih goricah, spričevalo o zaključnem izpitu III. gimnazije MB, izdano leta
1992. m-721
Platovšek Alenka, Pri opekarni 1, Maribor, indeks, št. 30806046, izdala Medicinska
fakulteta Maribor. m-669
Plaznik Stojan, Ciglence 6c, Spodnji Duplek, spričevalo 1., 2., 3. letnika in zaključno
spričevalo Živilske šole Maribor, smer pek,
izdana leta 1995, 1996, 1997, 1997. m-857
Podkrižnik Vesna, Koroška cesta 99, Maribor, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo GSKŠ Ruše, smer gimnazija, izdano leta 2004, 2004. m-755
Podlesnik Ajda, Kostanjevec 42A, Zgornja Ložnica, spričevalo 1. letnika Srednje
šola Slovenska Bistrica, izdano leta 2011.
m-705
Podrzavnik Kristina, Sp. Vižinga 26a,
Radlje ob Dravi, maturitetno spričevalo III.
gimnazije Maribor, izdano leta 2004. m-822
Polanec Gregor, Cmureška cesta 6a,
Lenart v Slovenskih goricah, indeks, št.
81638242, izdala EPF Maribor. m-861
Pondelak Marko, Turški vrh 94, Zavrč,
zaključno spričevalo Strojne šole Ptuj, smer
inštalater strojnih inštalacij, izdano leta
2011. m-666
Popek Domen, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Ceneta Štuparja.
gnu-323776
Popovič Marko, Pekel 30e, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo za 4. letnik in opravljeno maturo I. gimnazije Maribor, izdano leta
2005, 2005. m-859
Popović Nikola, Grajska cesta 3, Mengeš, spričevalo o končani OŠ Izobraževalnega središča Miklošič. gng-323515
Potisek Mateja, Liberga 1, Litija, spričevalo 1. in 4. letnik Gimnazije Litija, izdano
leta 2002 in 2005. gnn-323733
Potisk Gregor, Borova vas 30, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo
o zaključnem izpitu SKSMŠ, poklic monter
ogrev. naprav, izdana leta 1993, 1994, 1995
in 1995. m-637
Potočnik Romana, Sp. Nova vas 32, Slovenska Bistrica, spričevalo 4. letnika in zaključni izpit Srednje tekstilne šole Maribor,
smer konf. tehnik, izdano leta 2001, 2001.
m-850
Potokar Alen, Zg. Duplek 74D, Spodnji
Duplek, spričevalo 2. letnika III. gimnazije
MB, izdano leta 2006. m-780
Povhe Boštjan, Dolenji Boštanj 140, Boštanj, maturitetno spričevalo Gimnazije Trbovlje, izdano leta 2008. gnl-323360

Požar Aleksandra, Ulica heroja 17, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno
spričevalo Srednje ekonomske šole MB, izdana leta 2006, 2007, 2008. m-802
Požun Luka, Galacija 73b, Žalec, spričevalo 2. in 3. letnika Poslovno-komercialne
šole Celje, smer trgovec, izdano leta 2004,
2005. m-629
Pribevski Marko, Prešernova ulica 7, Šentilj v Slovenskih goricah, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ v Mariboru,
izdano leta 2007. m-741
Prodanović Svetislav, Ob gozdu 3, Celje,
spričevalo 1., 2. 3. letnika in zaključno spričevalo Srednje lesarske šole v MB, izdana
leta 1999, 2000, 2001. m-714
Prosenjak Tilen, Ribiška 26, Bakovci,
Murska Sobota, spričevalo 3. letnika Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota, izdano leta 2010. gnv-323525
Purgaj Marjan, Šentilj 108A, Šentilj v Slovenskih goricah, zaključni izpit EGŠC, poklic
elektroinštalater, izdano leta 1979. m-665
Puž Tatjana, Letališka 20, Hoče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne
šole MB, izdano leta 1992. m-716
Rakovec Barbara, Kunaverjeva ulica 8, Ljubljana, potrdilo o opravljeni maturi
Gimnazije Antona Aškerca v Ljubljani, izdano leta 2010. gns-323378
Ramšak Borut, Levstikova 15, Muta,
spričevalo 4. letnika in poklicne mature Šolskega centra Ravne – strojni tehnik, izdano
leta 2006. gnf-323745
Rat Katja, Ferkova 15, Maribor, spričevalo 3. letnika III. gimnazije Maribor, izdano
leta 2010. m-632
Ravnikar Luka, Dolenje Ponikve 7, Trebnje, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
Novo mesto, izdano leta 2004. gne-323742
Ravnikar Luka, Dolenje Ponikve 7, Trebnje, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole
Novo mesto, izdano leta 2005. gnd-323743
Rebec Špela, Rakitnik 37, Prestranek,
spričevalo 9. razreda in spričevalo o končani OŠ Prestranek, izdano leta 2007.
gnm-323759
Rep Rebeka, Ruška cesta 67, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za oblikovanje MB, poklic tehnik oblikovanja, izdano
leta 2008. m-728
Ribič Karin, Podvelka 63, Podvelka, spričevalo 3. letnika III. gimnazije Maribor, izdano leta 2010. m-732
Ričnik Kaja, Hočka 14, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika II. gimnazije Maribor,
izdano leta 2010, 2011. m-826
Ristić Goran, Šentiljska cesta 27, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole MB, izdano leta 2006. m-769
Rojht Sašo, Polenci 7, Polenšak, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole Maribor, smer slikopleskar, izdano leta 1997.
m-684
Rosenfeld Črt, Krekova ulica 8, Maribor,
indeks, št. 81647130, izdala EPF Maribor.
m-733
Rozin Sonja, Metina ulica 14, Maribor,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Pedagoške
gimnazije v MB, izdano leta 1979, 1980,
1981, 1982. m-681
Rožič
Barbara,
Kovaška
cesta 22, Lovrenc na Pohorju, spričevalo 8.
razreda OŠ Lovrenc na Pohorju, izdano leta
2003. m-768
Sadek Jakob, Gorica pri Oplotnici 5, Oplotnica, spričevalo 8. razreda OŠ
Pohorskega bataljona Oplotnica, izdano leta
2003. m-773
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Senekovič Iris, Zg. Dobrenje 27, Šentilj v
Slovenskih goricah, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje strojne in poslovne šole Maribor,
izdano leta 2004, 2005. m-610
Sever Renata, Lackova 48a, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu B2 d.o.o.,
Maribor, Srednje šole Maribor, zasebne
šole, smer ekonomski tehnik, izdano leta
2001. m-825
Sitar Boris, Prepolje 95, Marjeta na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1992. m-627
Sitar Mateja, Dvorski trg 6, Preddvor,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
2002. gnt-323677
Sitar Mateja, Dvorski trg 6, Preddvor,
spričevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
2003. gns-323678
Smajlović Nina, Stražica 1, Frankolovo,
spričevalo 1. letnika Poslovne komercialne
šole Celje, izdano leta 2011. gnw-323424
Smole Aljaž, Gosposvetska 27B, Maribor, maturitetno spričevalo I. gimnazije MB,
izdano leta 2003. m-743
Spolenak Mitja, Cesta v Teharje 4, Ljubečna, indeks, št. 1113121406, izdala Višja
poslovno komercialna šola Celje. m-675
Sprečo Armend, Gorkega ulica 14, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v MB, smer tehnik zdravstvene
nege, izdano leta 2008. m-651
Sreš Srečko, Ižakovci 143, Beltinci, spričevalo 2. letnika SŠOT Radenci, izdano leta
2010. gnp-323756
Stojan Marjetka, Trubarjeva 20, Celje,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Celje,
izdano leta 1996. gni-323363
Stojan Marjetka, Trubarjeva 20, Celje,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Celje,
izdano leta 1997. gnh-323364
Subotič Aljoša, Sernčeva ulica 1, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, smer ekonomski tehnik,
izdano leta 2010. m-854
Škerget Ivan, Kopivnik 17, Fram, spričevalo 4. in 5. letnika Srednje strojne šole v
MB (program 3+2), izdano leta 1998, 1999.
m-691
Škerjanc Marko, Gradišica 4, Materija,
spričevalo 9. razreda Osnovne šole Dragomirja Benčiča Brkina, št. I/62, izdano leta
2007. gnn-323783
Šket Zoran, Pečovnik 70 D, Celje, spričevalo 4. letnika I. gimnazije v Celju – splošna,
izdano leta 2006. m-809
Škoberne Sandi, Harije 87, Ljubljana,
spričevalo 4. letnik Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana, izdano
leta 2006. gnl-323535
Škof Janez Jani, Zg. Žerjavci 29, Lenart
v Slovenskih goricah, obvestilo o poklicni
maturi, spričevalo poklicne mature ter spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene
šole MB, izdana 2008, 2008, 2007, 2006.
m-795
Škofič Gregor, Na polju 3, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 2. in 3. letnika,
obvestila o uspehu, SERŠ Maribor, izdano
leta 2002, 2003. m-620
Škrabl Tomaž, Cankarjeva 19, Rogaška Slatina, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Rogaška Slatina, izdano leta 2006.
gnd-323368
Šmit Antonija, Spodnja Kapla 40, Kapla,
maturitetno spričevalo Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 1992. gnl-323785

Šnut Rok, Štihovec 51, Šentilj v Slovenskih goricah, maturitetno spričevalo Srednje
elektro-računalniške šole Maribor, št. I/T –
1953, izdano leta 2009. gnw-323674
Šober Marija, Zg. Ščavnica 78, Sv. Ana
v Slovenskih goricah, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole MB, izdano leta
2009. m-799
Špindler Klemen, Sp. Žerjavci 7b, Lenart
v Slovenskih goricah, spričevalo 9. razreda
OŠ Lenart, izdano leta 2006. m-811
Štimulak Tamara, Hrenova 11, Nova Cerkev, spričevalo 2., 3. letnika in zaključno
spričevalo Poslovno-komercialne šole Celje,
izdana leta 2007, 2008, 2009. gnn-323758
Štupica Kaja, Pšata 63, Dol pri Ljubljani,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Šiška, izdano leta 2011. gnb-323474
Švab Sara, Plavje 64A, Škofije, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije, izdano leta 1992. gnr-323754
Tarbuk Stojan, Potrčeva cesta 38, Ptuj,
spričevalo splošne mature Ekonomske gimnazije Ptuj, izdano leta 2008. m-842
Taurer Rene, Pod piramido 10, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, smer ekonomski tehnik, izdana leta 2008, 2009, 2010. m-621
Terbuc Domen, Ulica Vide Alič 28, Ptuj,
indeks, št. 81681176, izdala EPF Maribor.
m-695
Titan Nina, Markovičeva 13, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, smer ekonomski tehnik,
izdano leta 2005, 2007. m-805
Titan Nina, Markovičeva 13, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole v MB, izdano leta 2008. m-793
Tomažin Tea, Trubarjeva cesta 14, Grosuplje, indeks, št. 23060678, izdala Strojna fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2006.
gng-323415
Tomšič Ana, Parje 35, Pivka, indeks,
št. 18080918, izdala Filozofska fakulteta.
gng-323765
Trojner Jani, Rankovec 1, Jakobski Dol,
spričevalo o opravljeni maturi Srednje kmetijske šole Maribor, smer kmetijski tehnik,
izdano leta 2001. m-813
Tučič Katja, Trubarjeva 55a, Celje, indeks, št. F0003717, izdala Filozofska fakulteta. m-622
Tučić Zorica, Ižanska cesta 440D, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje šole
za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2007, izdano na ime Mojsić Zorica.
gnk-323736
Turk Urška, Kozjek nad Pesnico 18R,
Zgornja Kungota, spričevalo 1. letnika I. gimnazije MB, izdano leta 2011. m-731
Turnšek Klemen, Kosovelova 9, Celje,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Celju,
klasična, izdano leta 2003. m-676
Ulbl Tjaša, Jezdarska ulica 8A, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske šole MB, izdano leta 2006, 2007.
m-750
Urbanič Tamara, Zg. Gasteraj 7, Jurovski
Dol, spričevalo o poklicni maturi Srednje
zdravstvene in kozmetične šole Maribor, izdano leta 2010. m-625
Urgl Jolanda, Ulica bratov Greifov 2, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem MB, smer natakar,
izdano leta 1999, 2000. m-737
Veber Blaž, Kvedrova cesta 1, Ljubljana,
spričevalo 2. in 4. letnika Gimnazije Moste.
gni-323538
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Verbič Matej, Sela pri Dobu 3, Šentvid pri
Stični, preklic spričevala 4. letnika Šolskega
centra Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola, izdano leta 2010, objavljenega v
Uradni list RS, št. 79/11 z dne 7. 10. 2011.
gnn-323433
Veselič Nuša, Ulica XIV. divizije 6, Rimske Toplice, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
ter spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Rogaška Slatina, izdano leta 2005,
2006, 2007. gnc-323519
Vidovič Dejan, Gorenjski vrh 7, Zavrč,
spričevalo 3. letnika SERŠ v MB, poklic
elektrotehnik elektronik, izdano leta 2003.
m-709
Vinčec Matej Jakob, Kumarjeva 7, Koper – Capodistria, spričevalo 1., 2., 3. in 4.
letnika Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper, izdana leta 2008, 2009, 2010, 2011.
gnx-323473
Vočanec Ivica, Smetanova 18, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje kov. strojne
in metal. šole MB, izdano leta 1990. m-864
Vogrin Tadej, Zgornji Duplek 21, Spodnji
Duplek, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole MB, izdano leta 2009. m-751
Vogrinec Natali, Sp. Hajdina 19, Hajdina,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole
in gimnazije MB, smer gr. tehnik, izdano leta
2011. m-707
Vojnovič Matic, Rakovnik 18, Šentrupert,
spričevalo poklicne mature Šolskega centra
Novo mesto, št. I/T2NO-553, izdano leta
2009. gnu-323651
Vrček Sanja, Kamenče 27, Braslovče,
spričevalo 9. razreda Osnovne šole Braslovče, izdano leta 2011. gng-323440
Vrebac Adnan, Kolonija 1. maja 32, Trbovlje, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnik Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, izdana leta 2008, 2009, 2010, 2011.
gnt-323477
Vrebac Adnan, Kolonija 1. maja 32, Trbovlje, spričevalo o končani OŠ Tončke Čeč,
izdano leta 2007. gnu-323476
Vute Gregor, Ulica Staneta Severja 5, Maribor, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje prometne šole v MB, izdano leta
1995-1999. m-788
Zadravec Manuela, Ulica 25. maja 9, Ptuj,
indeks za 1., 2., 3. in 4. letnik Srednje ekonomske šole Ptuj, smer ekonomski tehnik,
št. 90/92. m-840
Zemljič Raušer Timotej, Ulica Leona
Zalaznika 29, Maribor, spričevalo 3. letnika
SERŠ v MB, izdano leta 2010. m-790
Zorjan Jasmina, Vukovski dol 17A, Jarenina, zaključno spričevalo OŠ Jerenina,
izdano leta 2001. m-787
Zorko Leon, Ulica heroja Mašere in
Spasiča 2, Maribor, zaključnega spričevala Srednje metalurške in kovinarske šole
Maribor – smer avtomehanik, izdano leta
2007. m-804
Žaberl Eva, A. M. Slomška 17, Šentjur,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Štore, izdano leta 2007. gny-323422
Živko Edita, Trniče 83, Marjeta na Dravskem polju, spričevalo o poklicni maturi
Ekonomske srednje šole v MB, št. 290/AJ,
izdano leta 2006. m-777
Žmahar Mihael, Studenec 14, Ivančna Gorica, maturitetno spričevalo I. gimnazije Celje – splošna, izdano leta 2004.
m-658 – b
Žunko Ana, Sp. Slemen 94A, Selnica ob
Dravi, spričevalo 1. letnika SŠGT Maribor –
poklic turistični tehnik in obvestilo o uspehu,
izdano leta 2008, 2010. m-784
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Žuran Mitja, Gregorčičev drevored 8, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu
SKMŠ Ptuj – smer strojno tehnik, izdano
leta 1986. m-806

Drugo preklicujejo
Alegro Tine, Pohorska 21A, Maribor, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor,
št. 0005986139. m-646
ALFA EXTRA d.o.o. Kozina, Tublje pri Hrpeljah 10, Kozina, licence, številke 0303265,
0303260, 03039318, za tovorna vozila, registrske št. KP – E7-961, KP 34-32H, KP
E8-076. gnq-323430
Antolič Neno, Ivanjkovci 9A, Ivanjkovci,
študentsko izkaznico, št. S1003743, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-673
Arnuš Lea, Hlaponci 9a, Juršinci, dijaško
izkaznico, izdala III. gimnazija, predšolska
vzgoja, v Mariboru, št. 0006046223. m-612
Avtoprevozništvo Jovičić Mirko s.p.,
Čopova ulica 1, Žalec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500029092000.
gny-323547
Babić Nikola, Stantetova 28, Maribor,
študentsko izkaznico, št. F0010984, izdala
Filozofska fakulteta MB. m-786
Bajsič Urška, Marjeta na Dravskem polju 62, Marjeta na Dravskem polju, študentsko izkaznico, št. 61260214, izdala Pedagoška fakulteta MB. m-701
Balabanič Jure, Slavka Gruma 82, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 63030193,
izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani. gnb-323445
Bandur Dušica, Marjeta na Dravskem
polju 27, Marjeta na Dravskem polju, potrdila o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence
v cestnem prometu, št: 620298, izdalo Ministrstvo za promet, leta 2007. gnb-323770
Bantan Maša, Narof 30, Izlake, študentsko izkaznico, št. 21080015, izdala Fakulteta za družbene vede. gny-323372
Benedičič Rok, Cesta v Kleče 6, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19398868,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnb-323420
Bizjak Klavdija, Kočno 4, Krško, študentsko izkaznico, št. 30095376, izdala Fakulteta za zdravstvene vede Maribor. m-834
Bjelosević Dragan, Stranje 6, Šmarje
pri Jelšah, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500030566000, veljavna od 26. 5.
2011 do 15. 5. 2012. gnd-323518
Bošnjak Leon, Hrastje 35G, Limbuš,
študentsko izkaznico, št. E1032279, izdala
FERI. m-746
Bricman Vid, Prisoje 10, Prevalje, študentsko izkaznico, št. E1017643, izdala
FERI Maribor. m-846
Brumec Jure, Klopce 7A, Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico, št. E1043545,
izdala FERI MB. m-800
Cvikl Filip, Zimica 35, Zgornja Korena,
študentsko izkaznico, št. E1046126, izdala
FERI v MB. m-674
Černe
Uroš,
Obmejna
cesta 26, Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico, št. 41020152, izdala Medicinska
fakulteta. gnc-323619
Črv Tjaša, Dolnji Zemon 83B, Ilirska Bistrica, študentsko izkaznico, št. 97100032,
izdala Visoka šola za zdravstvo Izola.
gnk-323361
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Dakskobler Nika, Gorenjska cesta 27, Cerkno, študentsko izkaznico, št.
20050055, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnu-323676
Dragosavac
Jadranko,
Razlagova 2, Celje, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500013185000, izdal Cetis Celje.
m-845
Draksker Timotej, Graškogorska 10, Velenje, študentsko izkaznico, št. E1046883,
izdala FERI MB. m-770
Felić Nives, Spodnje Preloge 23A, Slovenske Konjice, študentsko izkaznico,
št. 50050579, izdala Teološka fakulteta.
gnv-323625
Ferk Sašo, Tovarniška cesta 98, Ceršak,
študentsko izkaznico, št. E1006760, izdala
FERI MB. m-649
Flack Ana, Rečna ulica 8, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnc-323769
Gerlič Primož, Maistrova ulica 26, Maribor, študentsko izkaznico, št. 93624669,
izdala FERI v MB. m-702
Golob Anja, Ulica slovenskih španskih
borcev 1, Maribor, dijaško izkaznico, izdala
I. gimnazija Maribor, št. 000998620. m-628
Hadner Denis, Sp. Slemen 47, Selnica
ob Dravi, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija MB, št. 0006030892. m-652
Hajnžič Rene, Rošpoh 8C, Maribor,
dijaško izkaznico, izdal GSKŠ Ruše, št.
006038231. m-735
Hanžekovič Sara, Vučja vas 2, Križevci pri Ljutomeru, študentsko izkaznico, št.
K1002500, izdala FKK Maribor. m-807
Helbl Tadeja, Pariške komune 33, Maribor, študentsko izkaznico, št. 93625547,
izdala FERI. m-687
Hlade Uroš, Mariborska cesta 32, Rače,
študentsko izkaznico, št. E1046966, izdala
FERI Maribor. m-855
Hojsak Matija, Tyrševa 24, Maribor, študentsko izkaznico, št. E1032659, izdala
FERI v MB. m-724
Hvalec Jan, Jakopičeva ulica 25, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21101151,
izdala Fakulteta za družbene vede.
gnu-323751
Ivanušič Branka Andreja, Žitna ulica 10, Maribor, študentsko izkaznico, št.
30805403, izdala Medicinska fakulteta Maribor. m-814
Jandl Jan, Cankarjeva 35, Maribor, dijaško izkaznico, izdala III. gimnazija Maribor,
št. 0006008002. m-664
Janev Boris, Srednja Bistrica 55, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 63080521,
izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnj-323537
Jazbar Simon, Hoterderšica 2, Hotedršica, študentsko izkaznico, št. 19847803,
izdala Univerza v Ljubljani. gnh-323739
Jernejšek Niko, Aškerčeva 10, Maribor,
študentsko izkaznico, št. E1011229, izdala
FERI MB. m-704
Jordan Urška, Klinetova 4, Maribor, študentsko izkaznico, št. G1006366, izdala Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m-824
Josić Lucia, Škapinova ulica 6, Celje,
študentsko izkaznico, št. S1007226, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-844
Jošt Katja s.p. Kupola, Trg revolucije 26, Trbovlje, izvod licence, št. 011162/005,
za vozilo Ford Mondeo, z reg. oznako CE
RP-563. gnk-323536
Jurše Tomaž, Pod gričem 6A, Limbuš,
dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena šola in gimnazija MB, št. 0006004571.
m-678

Kajzer Tina, Zgornja Senica 31a, Medvode, študentsko izkaznico, št. 41100220,
izdala Medicinska fakulteta. gnz-323546
Kičin Selmin, Zrkovska 182A, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala III. gimnazija Maribor, št. 0006031171. m-692
Kirbiš Gregor, Celovška cesta 24, Bresternica, študentsko izkaznico, št. 93574214,
izdala FERI Maribor. m-853
Klančnik Katja, Ježa 10, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič v Ljubljani. gnl-323385
Kociper Matej, Gorišnica 52, Gorišnica,
študentsko izkaznico, št. 0005974649, izdala Medicinska fakulteta Maribor. m-823
Kolar Tanja, Dražen vrh 34, Sv. Ana v
Slovenskih goricah, dijaško izkaznico, izdala III. gimnazija Maribor, št. 0005996286.
m-611
Koražija Matic, Ljubljanska 88A, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št. 0005998695. m-662
Kosi Jakob, Gubčeve brigade 88, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 1659407,
izdala EPF Maribor. m-617
Kostrevc Kristjan, Slatinci 11, Sveti Jurij ob Ščavnici, študentsko izkaznico, št.
0006004569, izdala Sred. gr. in gim. MB.
m-677
Kovačević Adel, Cesta prol. brigad 79, Maribor, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št. 0005998692.
m-655
Kovačič Kristjan, IX. korpusa 17, Izola
– Isola, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Koper, št. 0006036393. gni-323738
Legvart Mojca, Cankarjeva 3C, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 00059986683, izdala I. gimnazija Maribor. m-645
Leskovar Tadeja, Ulica Lackovega odreda 2, Limbuš, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št. 00005998682. m-693
Levstek Matej, Kardeljeva 62, Maribor,
študentsko izkaznico, št. G1000359, izdala
Fakulteta za gradbeništvo Maribor in EPF.
m-745
Levstik Alenka, Lončarska ulica 27, Dolenja vas, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za bolničarja negovalca, izdal
Klinični center Ljubljana, dne 20. 10. 2009.
gni-323763
Lipovec Matjaž, Radomerščak 40A, Ljutomer, študentsko izkaznico, št. E1011678,
izdala FERI MB. m-685
LKV Janko, d.o.o., Gerečja vas 79, Hajdina, licence, številka 006-305574, 007305575 in 001-309447, izdala Gospodarska
zbornica Slovenije. gnv-323750
Lugarič Primož, Slance 2, Teharje, študentsko izkaznico, št. 0005946102, izdala
FERI v MB. m-690
Majhen Primož, Zg. Brežnica 11, Laporje, študentsko izkaznico, št. E1012208, izdala FERI MB. m-671
Marolt Jure, Zgornja Besnica 4A, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500013029000. gns-323528
Marolt Jure, Zgornja Besnica 4A, Ljubljana, preklic voznikove kartice, št.
V0107009747, izdal Cetis Celje, veljavna
do 3. 1. 2013, objavljenega v Uradni list RS,
št. 74/2011. gnt-323527
Matičič Strle Adam, Smelijevo naselje 34, Stari trg pri Ložu, študentsko izkaznico, št. 18100084, izdala Filozofska fakulteta.
gnw-323774
Mauko Doroteja, Prušnikova ulica 8, Maribor, študentsko izkaznico, št. F0006491,
izdala Filozofska fakulteta Maribor. m-700
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Mustafi Jasmina, Ruška cesta 57, Maribor, študentsko izkaznico, št. 30096041,
izdala Fakulteta za zdravstvene vede v MB.
m-727
Omerzel Boštjan, Narpel 20, Krško,
študentsko izkaznico, št. 11040446, izdala
Zdravstvena fakulteta. gnl-323735
Osolnik Saša, Masarykova 24, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 19455331, izdala
Ekonomska fakulteta. gnd-323768
Pernek Mitja, Na Dobravi 36, Miklavž na
Dravskem polju, študentsko izkaznico, št.
81671973, izdala EPF Maribor. m-638
Pernek Nejc, Rošnja 55, Starše, študentsko izkaznico, št. S1011241, izdala Fakulteta za strojništvo Maribor. m-847
Petrovič Tone, Bezjakova 17, Limbuš,
študentsko izkaznico, št. E1001778, izdala
FERI Maribor. m-818
Platovšek Alenka, Pri opekarni 1, Maribor, študentsko izkaznico, št. 30806046,
izdala Medicinska fakulteta Maribor.
m-670
Plavec Tina, Vukovski dol 20c, Jarenina,
dijaško izkaznico, izdala III. gimnazija Maribor, št. 0006014870. m-849
Plavšič Milenko, Prušnikova 2, Ljubljana, tečaj, številka 27137, od 15. 1. 1985 do
1985, izdano leta 1985, izdal Zvezdin Center. gny-323747
Plešec Špela, Perzonali 30, Prevalje,
študentsko izkaznico, št. 11060391, izdala
Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani.
gnt-323752
Potočnik Matjaž, Kidričeva cesta 18 D,
Miklavž na Dravskem polju, dijaško izkaznico, izdala SERŠ MB, št. 1001940. m-767
Presečki Janja, Studence 19, Hrastnik,
študentsko izkaznico, izdala Fakulteta za
družbene vede, Ljubljana. gnt-323652
Rebernik Danijel, Lehen na Pohorju 49, Podvelka, dijaško izkaznico, izdala
SERŠ MB, št. 1001793. m-659
Reja Boštjan, Korte 57D, Izola – Isola,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, izdalo Ministrstvo
za promet, št. 600048, leto izdaje 1996.
gns-323653
Ribolica Kristjan, Barbana 7, Dobrovo v
Brdih, študentsko izkaznico, št. 63090128,
izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnx-323373

Sagadin Davorin, Vrhole pri Laporju 41, Laporje, študentsko izkaznico, št.
E1008858, izdala FERI v MB. m-785
Sallauka Liridon, Sejmišče 7, Kranj, certifikat o NPK, št. IZO-08/4603, izdal Šolski
center Celje, dne 15. 12. 2008. gnr-323379
Saran Laura, Fazan 9B, Portorož – Portorose, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Piran. gnz-323621
Selan Maja, Hrastov Dol 27, Šentvid pri
Stični, študentsko izkaznico, št. 19510454,
izdala Ekonomska fakulteta. gnh-323764
Skerbiš Barbara, Stranske Makole 7B,
Makole, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št. 0006032363. m-757
Starina David, Globočice 9B, Kostanjevica na Krki, študentsko izkaznico, št.
93545076, izdala FERI v MB. m-715
Stojko Urban, Gradiška 475, Zgornja Kungota, študentsko izkaznico, št.
E1032952, izdala FERI v MB. m-706
Strašek Matej, Kvedrova ulica 8, Rogaška
Slatina, študentsko izkaznico, št. E1017340,
izdala FERI MB. m-672
Svete Tina, Blatna Brezovica 17, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 19503081,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnq-323380
Šeško Rok, Hudourniška pot 15, Ljubljana, kolesarski izpit, izdan na ime Šeško Rok
(Osnovna šola Oskar Kovačič), izdano leta
2010. gnw-323524
Šrajner Bojana, Mariborska cesta 8, Muta,
študentsko izkaznico, št. E1014486, izdala
FERI Maribor. m-848
Šturm Barbara, Šmihel pod Nanosom
33A, Postojna, študentsko izkaznico, št.
11070277, izdala Zdravstvena fakulteta,
Univerza v Ljubljani. gnj-323362
Švajncer Vrečko Zmago, Aškerčeva ulica 4, Maribor, dijaško izkaznico, izdala I.
gimnazija Maribor, št. 0006032619. m-663
Tomaž Prezelj s.p., Zadnikarjeva ulica 3, Ljubljana, Izvod licence skupnosti,
št. 007846/013, izdala Obrtno podjetniška
zbornica. gnl-323468
Tomažič Karin, Čolnikov trg 14, Benedikt,
dijaško izkaznico, izdala III. gimnazija Maribor, št. 0006032644. m-630
Tomažin Tea, Trubarjeva cesta 14, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 23060678,
izdala Strojna fakulteta v Ljubljani.
gnl-323414
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Toskaj Agim, Ulica Kirbiševih 39, Maribor, potrdilo za voznika viličarja, izdal Andragoški zavod MB, leta 1993. m-688
TT Trans d.o.o., Litijska cesta 12, Ljubljana, dovolilnico, št. 1010603, za državo BIH –
tretje države, oznaka 070/11. gnz-323775
Vaupotič Gregor, Sp. Gorica 44, Rače,
študentsko izkaznico, št. 93596229, izdala
FERI Maribor. m-815
Vaupotič Špela, Sp. Gorice 44, Rače,
dijaško izkaznico, izdala III. gimnazija MB,
št. 0006039432. m-729
Vaupotič Urška, Sobetinci 42C, Markovci, študentsko izkaznico, št. 81656347, izdala EPF MB. m-711
Verbančič Jan, Prešernova ulica 26, Maribor, študentsko izkaznico, št. E1014604,
izdala FERI MB. m-760
Višnar Lan, Glinškova ploščad 9, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Šentvid Ljubljana. gnp-323431
Vojko Reja s.p., Rožar 15, Črni Kal,
potrdilo za voznika, izdano na ime Robert
Jalšovec, veljavnost od 2. 12. 2010 do
31. 12. 2010, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, št. 006891/AD27-35388/2010, leto izdaje 2010. gnf-323741
Vovk Tadej, Kočno ob Ložnici 12, Laporje, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor,
št. 005970629. m-623
Vrebac Adnan, Kolonija 1. maja 32, Trbovlje, obvestilo o uspehu pri maturi in maturitetno spričevalo Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, izdana 2011. gns-323478
Vrečko Sara, Ulica frankolovskih žrtev 72, Celje, študentsko izkaznico, izdala
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru.
gnv-323425
Weber Darko, Zgornja Velka 79, Sladki Vrh, digitalno tahografsko kartico, št.
V01080008468. m-741/a
Zdravković Aleksandar, Dunajska 104, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19492116,
izdala Ekonomska fakulteta. gnx-323773
Zver Leon, Finžgarjeva 33, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. E1029767,
izdala FERI Maribor. m-831
Žižek Marko, Žoharjeva 28, Maribor, študentsko izkaznico, št. G1000025, izdala Fakulteta za gradbeništvo MB. m-744
Žižek Simona, Župetince 32, Cerkvenjak, študentsko izkaznico, št. 61252691,
izdala Pedagoška fakulteta MB. m-648
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