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Javni razpisi
Št. 430-2609/2010/7

Ob-5246/11

Sprememba
Ministrstvo za notranje zadeve je dne
14. 10. 2011 v Uradnem listu RS, št. 81/11,
objavilo 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.
Javni razpis za izvajanje projekta »Uporaba slovenskega jezika v vsakdanjem
življenju«, št. 430-2609/2010, se spremeni v 8. točki »Način financiranja«, v delu,
ki določa izplačilo sredstev, v četrtem odstavku (predplačilo), in sicer tako, da se
pravilno glasi: »Izvajalec je upravičen do
enega predplačila do višine 20% od nerealizirane pogodbene vrednosti.«
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 58/2011
Ob-5292/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN
in 57/11), Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,
79/08 in 51/10) Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11), Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor (MUV, št. 12/09), Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča
za zapuščene živali na območju Mestne
občine Maribor (MUV, št. 12/09 in 8/11) in
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 126/07,
65/08 in 8/10) in objavljenega javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje
javne službe zavetišča za zapuščene živali
(Uradni list RS, št. 76/11) Mestna občina
Maribor objavlja
podaljšanje roka oddaje prijav
za podelitev koncesije za izvajanje
javne službe zavetišča za zapuščene
živali v Mestni občini Maribor
Rok za oddajo prijav je 18. 11. 2011.
Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na
naslov: Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 7
razpisne dokumentacije. Pravočasno prispela vloga je tista, ki je osebno oddana na
Mestni občini Maribor, Ulica heroja Staneta 1, v sobi številka 15, do vključno 18. 11.

2011 do 13. ure oziroma poslana po pošti
s poštnim žigom do vključno 18. 11. 2011.
Javno odpiranje prijav bo 23. 11. 2011 ob
11. uri, v kletnih prostorih občine.
Mestna občina Maribor
Št. 252399-11-0002
Ob-5247/11
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljub
ljana (v nadaljevanju: Agencija RS za okolje) na podlagi 96. in 97. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US:
U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US:U-I-40/06-10,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A 70/08,
108/09; v nadaljevanju: ZVO-1) in 15. člena
Zakona o državni upravi (Uradni list RS,
št. 113/05 – UPB4, 126/07 – ZUP-E in
48/09) objavlja
javni razpis
za izdajo javnega pooblastila
za pripravo strokovnih geoloških
in hidroloških podlag, izdelavo
osnovnih in tematskih geoloških kart ter
vzpostavitev in vzdrževanje geološkega
informacijskega sistema
I. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo za okolje, Agencija RS za
okolje je v skladu s 96. in 97. členom Zakona o varstvu okolja zadolžena za zagotavljanje monitoringa geoloških, seizmoloških in
drugih geofizikalnih pojavov. Izvajanje lahko
država zagotavlja neposredno ali preko javnega pooblastila, ki se ga podeli javnemu
zavodu, ustanovljenemu za izvajanje opazovanj teh pojavov, izbranemu na podlagi
javnega razpisa.
Predmet razpisa je izdaja javnih pooblastil za:
1) Pripravo strokovnih geoloških in hidrogeoloških podlag,
2) Izdelavo osnovnih in tematskih geoloških kart,
3) Vzpostavitev in vzdrževanje geološkega informacijskega sistema.
II. Upravičenci do pridobitve javnega pooblastila
Upravičenci do pridobitve javnega pooblastila za izvajanje monitoringa geoloških,
seizmoloških in drugih geofizikalnih pojavov so javni zavodi, ki so ustanovljeni za ta
namen in izpolnjujejo pogoje za podelitev
javnega pooblastila.
III. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
Vlagatelji za pridobitev javnega pooblastila morajo vložiti vlogo za pridobitev
pooblastila na obrazcih, ki so sestavni del

razpisne dokumentacije, z vsemi prilogami
in dokazili.
Vlagatelj mora za pridobitev javnega pooblastila za posamezno področje izpolnjevati naslednje pogoje:
a) mora biti javni zavod;
b) mora imeti sedež v Republiki Sloveniji;
c) da je ustanovljen za pripravo evidenc
podzemnih voda, strokovnih podlag za načrte upravljanja z vodami, vodne pravice in
varstva podzemnih voda;
d) da je ustanovljen za izvajanje nalog
geološke strokovne službe, med katere sodi
tudi izdelava geoloških kart in druge geološke dokumentacije v skladu s predpisi na
področju varstva okolja;
e) da je ustanovljen za vzpostavitev in
vzdrževanje geološkega informacijskega
sistema.
Pooblastilo se izdaja do 31. 12. 2016.
Pooblastilo se lahko odvzame v primerih,
navedenih v razpisni dokumentaciji.
IV. Odločanje o ustreznosti vlog
Strokovna komisija, imenovana s posebnim sklepom za odločanje o ustreznosti
vlog, bo tekom postopka javnega razpisa
strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Javno pooblastilo bo podeljeno
vsem, ki bodo izpolnjevali vse zahtevane
pogoje iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije.
V. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do zaključka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je
objavljena na spletni strani Agencije RS za
okolje: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/.
Vse ostale informacije v zvezi z javnim
razpisom je mogoče dobiti pri:
1. za pooblastila za pripravo strokovnih
geoloških in hidrogeoloških: Stojan Kranjc
Kušlan, tel. 01/478-44-25,
2. za pooblastila za izdelavo osnovnih in
tematskih geoloških kart: dr. Andrej Gosar,
tel. 01/478-72-74,
3. za pooblastila za vzpostavitev in vzdrževanje geološkega informacijskega sistema: dr. Andrej Gosar, tel. 01/478-72-74.
VI. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni
obliki, na naslov Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, ali jih osebno vložiti
v vložišču Agencije RS za okolje.
Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj
navedeni naslov prispela do 18. novembra
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2011, do 14. ure, ne glede na način prispetja.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani:
– Ne odpiraj – vloga za javni razpis,
– številka in datum javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– ime in naslov vlagatelja.
VII. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
Nepravilno označenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala. Nepopolne vloge
(tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih razpisnih pogojev), ki v naknadno določenem roku ne bodo ustrezno dopolnjene,
bodo zavrnjene.
VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
na podlagi predloga komisije odloči o podelitvi javnega pooblastila generalni direktor
Agencije RS za okolje z odločbo.
Agencija Republike Slovenije
za okolje
Št. 76/2011
Ob-5287/11
Na podlagi Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11), Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013 (potrjen s strani Evropske Komisije z dne 21. 11. 2007, št. potrditve CCI 2007 SI 051 PO 001), Poslovnega
in finančnega načrta 2011 Javnega sklada
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki ga je sprejela Vlada RS na 131.
redni seji s sklepom št. 47602-8/2011/3 dne
21. 4. 2011, Sporazuma o prenosu nalog
organa upravljanja na posredniško telo,
št. 303-17/2010-33 z dne 1. 6. 2010, Odločbe št. OP RČV/1/2/08-0-MDDSZ organa
upravljanja o dodelitvi sredstev za program
»Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene« z dne 22. 9. 2011
(v nadaljevanju: Odločba) in Pogodbe št.:
2611-11-038108 o sofinanciranju operacije »Vseživljenjska karierna orientacija za
delodajalce in zaposlene« (ISARR koda
OP13.2.1.3.08.0001) v okviru 1. razvojne
prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter 1.2. prednostne usmeritve
»Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013 z dne 26. 9. 2011 Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev vseživljenjske
karierne orientacije v okviru programa
»Vseživljenjska karierna orientacija
za delodajalce in zaposlene«.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor kakovostnih izvajalcev vseživljenjske karierne
orientacije (v nadaljevanju: izvajalci VKO),
ki jim sklad na podlagi javnega razpisa prizna sposobnost za izvajanje vseživljenjske
karierne orientacije (v nadaljevanju: VKO)
za delodajalce in zaposlene v okviru programa »Vseživljenjska karierna orientacija
za delodajalce in zaposlene« in jih uvrsti na
seznam izvajalcev VKO.
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Izbrani izvajalci VKO bodo izvajali aktivnosti1 VKO za delodajalce in zaposlene, ki bodo
izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje
vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene (v nadaljevanju: Javni
razpis – delodajalci) in bodo s tem upravičeni
do sofinanciranja storitev VKO2 za delodajalce in zaposlene v okviru naslednjih sklopov,
aktivnosti in njihovih podaktivnosti:
Sklop A: Postavljanje temeljnega kadrovskega procesa razvoja kadrov:
Aktivnost 1: Izdelava analize stanja in
opredelitev potreb za celovit razvoj kadrov:
(seznanitev z instrumenti za razvoj kadrov
ter priprava akcijskega načrta glede na potrebe):
– opredelitev osnovne vizije podjetja,
dolgoročnih ciljev, ključnih dejavnikov uspeha ter izdelava analize stanja (analiza obstoječih kompetenc zaposlenih in njihove
uporabe pri delu) in priprava akcijskega načrta za razvoj kadrov.
Ta aktivnost se bo izvajala kot svetovalno
in izvedbeno delo, namenjeno ključnemu
kadru3 za izvajanje nalog, povezanih z razvojem kadrov v podjetju.
Aktivnost 2: Vzpostavitev ali prenova
temeljnega kadrovskega procesa razvoja
kadrov (ohranjanje, motiviranje, razvoj zaposlenih):
– vzpostavitev kadrovske evidence;
– sistemizacija delovnih mest;
– izdelava modela kompetenc podjetja
oziroma kompetenčnih profilov za posamezna delovna mesta in opredelitev kompetenčnih nivojev;
– izdelava orodij za upravljanje in vrednotenje izvedbe dela (priprava vprašalnikov ter drugih orodij za izvajanje letnih in
razvojnih razgovorov, strukturirani intervju,
spremljanje kadrov);
– uvedba ali prenova pravilnikov ter notranjih aktov podjetja.
Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje4, namenjeno ključnim kadrom, ter kot
svetovalno in izvedbeno delo za vzpostavitev
temeljnega kadrovskega procesa v podjetju.
1
Izvajalci VKO bodo za delodajalce izvajali
posamezne storitve/aktivnosti, ki so določene
v predmetu javnega razpisa. Stroški aktivnosti,
ki jih bo delodajalec opredelil v vlogi za »Javni
razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne
orientacije za delodajalce in zaposlene«, bodo
delodajalcu povrnjeni največ do določenega
zneska (Priloga 1 razpisne dokumentacije).
Razliko stroškov nad preseženimi predvidenimi
mejnimi vrednostmi, določenimi v Prilogi 1, oz.
stroške storitev, ki niso neposredno povezani
z upravičenimi aktivnostmi, krijejo delodajalci
sami iz lastnih sredstev.
2
Izvajalci VKO bodo izstavljali račune delodajalcu za izvedbo posameznih storitev, ki
so določene v predmetu javnega razpisa in
so uvrščene na Seznam storitev B ZJN (Koda
CPV: 80500000-9 Storitve usposabljanja;
80521000-2 Storitve, povezane s programi
usposabljanja; 80522000-9 Izobraževalni seminarji; 80531200-7 Storitve strokovnega usposabljanja; 80532000-2 Storitve poslovodnega
usposabljanja; 80570000-0 Storitve usposabljanja na področju osebnostnega razvoja;
79633000-0 Storitve, povezane z razvojem
kadrov (kot npr. izvedba ocenjevanj, testiranj,
izdelava analiz, osebnih in razvojnih načrtov,
svetovanje ipd.).
3
Ključni kadri so zaposleni v podjetju, odgovorni za izvajanje nalog, povezanih z razvojem
kadrov. To so lahko menedžerji, linijski vodje,
kadrovski strokovnjaki ter drugi zaposleni, kot
npr. mentorji.
4
Za usposabljanje se štejejo izobraževanje,
usposabljanje, treningi in delavnice.

Sklop B: Usposabljanje delodajalcev in
zagotavljanje storitev, ki se neposredno nanašajo na karierno orientacijo zaposlenih:
Aktivnost 1: Ocenjevanje kompetenc zaposlenih in izdelava razvojnega načrta na
delovnem mestu:
– izvedba ocenjevanja zaposlenih in analiza ocen za ugotavljanje manjkajočih znanj
(s testiranji in drugimi orodji, s pomočjo katerih se ugotavljajo osebnostne, intelektualne,
verbalne sposobnosti, poklicni cilji, karierna
sidra za potrebe izdelave osebnih in kompetenčnih profilov delovnih mest);
– usposabljanje za izvajanje letnih ali razvojnih razgovorov ter intervjujev (metoda
360 stopinj, analiza povratne informacije...);
– izdelava razvojnega načrta na delovnem mestu.
Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje, namenjeno ključnim kadrom, ter kot
svetovalno in izvedbeno delo za izvedbo ocenjevanj, testiranj, izdelave razvojnega načrta
na delovnem mestu ipd.
Aktivnost 2: Izdelava načrta osebnega in
poklicnega razvoja zaposlenih:
– profiliranje zaposlenih za ugotavljanje
njihovih talentov, potencialov, preferenc in
kompetenc s pomočjo testiranj in drugih orodij ter izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih.
Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje, namenjeno ključnim kadrom, ter kot
svetovalno in izvedbeno delo za profiliranje
in izdelavo načrta osebnega ter poklicnega
razvoja zaposlenih.
Aktivnost 3: Osebni in poslovni coaching:
– izvajanje individualnega coachinga;
– izvajanje skupinskega coachinga (namenjen za time v podjetju).
Ta aktivnost se bo izvajala kot svetovalno
in izvedbeno delo, namenjeno ključnim kadrom in ostalim zaposlenim.
Sklop C: Usposabljanja, delavnice ali treningi na področju motivacije, osebnega in
kariernega razvoja ter pridobivanja »mehkih«
kompetenc zaposlenih:
Aktivnost 1: Izvedba usposabljanj, delavnic ali treningov na področju motivacije,
osebnega razvoja ter pridobivanja »mehkih«
kompetenc zaposlenih:
– izvedba usposabljanj, delavnic ali treningov na naslednjih področjih: motivacija,
samomotivacija, osebni razvoj, veščine samoorganizacije oziroma osebne učinkovitosti,
učinkovita komunikacija, reševanje konfliktov, situacijsko in ciljno vodenje, ustvarjalno
mišljenje, timsko delo, motivacija za učenje,
povečanje fleksibilnosti, ugotavljanje lastnih
potencialov, upravljanje s stresom ter upravljanje s časom.
Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje, namenjeno vsem zaposlenim.
Aktivnost 2: Izvedba usposabljanj, delavnic ali treningov za pridobitev veščin vodenja
kariere oziroma kariernega razvoja zaposlenih.
Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje, namenjeno vsem zaposlenim.
V okviru ene vloge lahko vlagatelji kandidirajo na izboru za izvajanje storitev VKO
ločeno za enega ali več sklopov ali skupaj za
sklope A, B in C.
Na Javnem razpisu – delodajalci bodo
izbrani delodajalci lahko uveljavljali storitve
le pri tistih izvajalcih VKO, ki bodo izbrani na
tem javnem razpisu in vpisani na seznam
izvajalcev VKO. Seznam izvajalcev VKO bo
vzpostavljen ločeno za sklop A, B in C ter
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bo objavljen na spletni strani sklada: www.
sklad-kadri.si
2. Pogoji in posebne zahteve za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje in ki se strinjajo z ostalimi zahtevami
javnega razpisa ter razpisne dokumentacije.
Splošni pogoji:
– da so pravne ali fizične osebe, ki so
registrirane za opravljanje dejavnosti iz predmeta javnega razpisa (svetovanje, izobraževanje, raziskovanje in druge vsebinsko
primerljive dejavnosti) vsaj dve leti pred določenimi roki za oddajo vloge na ta javni razpis,
kar je razvidno iz uradnih evidenc;
– imajo poravnane vse davke, prispevke
in druge obvezne dajatve, določene z veljavno zakonodajo;
– da zagotavljajo kadrovske pogoje, kar
pomeni, da razpolagajo s strokovno ustreznim kadrom za kakovostno izvedbo aktivnosti, navedenih v predmetu javnega razpisa;
– da lahko zagotavljajo prostorske, tehnične in organizacijske pogoje (vezano na
sklop C);
– da niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma niso v postopku prenehanja samostojne
dejavnosti;
– vlagatelji in zakoniti zastopnik vlagatelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list. RS, št. 55/08,
66/08).
Posebne zahteve:
– vlagatelji se zavezujejo, da bodo vsebino projekta izvajali celostno, kakovostno
in strokovno;
– vlagatelji se zavezujejo, da bodo skladu
v roku 8 dni sporočili morebitne statusne in
druge spremembe podatkov;
– vlagatelji se strinjajo, da se bo kakovost izvedenih storitev VKO spremljala
in ugotavljala tudi na podlagi Vprašalnika
o ugotavljanju zadovoljstva delodajalca
o izvedenih storitvah izvajalca VKO, ki bo
obvezna priloga vsebinskega poročanja izbranih delodajalcev na Javnem razpisu –
delodajalci;
– vlagatelji se strinjajo z objavo podatkov5
na seznamu izvajalcev VKO ter objavo le-tega na spletnih straneh sklada;
– vlagatelji se zavezujejo, da bodo
za uporabo osebnih podatkov v Obrazcu
št. 3.1:
Referenčna lista z izjavo vlagatelja o izvedenih storitvah po posameznih sklopih pridobili ustrezno soglasje naročnikov oziroma
organizacij;
– vlagatelji se strinjajo, da se kot izvajalci
VKO, izbrani na tem javnem razpisu, ne oni
ne njihova kapitalsko ali kakorkoli lastniško
ali upravljavsko povezana oseba ne bo prijavila na Javni razpis – delodajalci.
Izpolnjevanje pogojev ter strinjanje
z vsemi zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije vlagatelji potrdijo tudi z izjavo,
ki je del razpisne dokumentacije. Vlagatelji
s podpisom izjave skladu dovoljujejo, da
v uradnih evidencah državnih organov in
nosilcev javnih pooblastil preveri izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na tem javnem razpisu.
5
Ime in sedež izvajalca VKO; registrirana
dejavnost; številka sklepa o izboru in datum
vpisa v seznam; zakoniti zastopnik in kontaktna
oseba izvajalca VKO.
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Sklad bo podatke iz vlog preverjal po uradni dolžnosti v času odločanja o izboru vlog
iz uradnih evidenc. Podatke o poravnanih obveznostih bo sklad pridobil pri Davčni upravi
Republike Slovenije. Če bo s strani Davčne
uprave Republike Slovenije pridobil informacijo, da vlagatelj nima poravnanih vseh v plačilo zapadlih obveznosti, bo vlagatelju brez
dodatnega preverjanja poslal sklep o zavrnitvi
vloge. Vlagatelji lahko zaradi hitrejše obravnave vlog priložijo potrdilo pristojnega davčnega urada o poravnanih davkih, prispevkih
in drugih dajatvah, ki ni starejše od meseca
dni od dneva oddaje vloge. Sklad v tem primeru ne bo izvedel dodatnega preverjanja
izpolnjevanja pogoja poravnanih obveznosti,
razen v primerih suma nepravilnosti.
V nadaljnji postopek ocenjevanja vlog se
bodo uvrstili vlagatelji, ki bodo izpolnjevali
zgoraj navedene splošne pogoje in posebne zahteve.
3. Merila za izbor
Pri ocenjevanju vlog se bodo upoštevala spodaj navedena merila. Pri merilih,
s katerimi vlagatelji izkazujejo usposobljenost izvajanja karierne orientacije, bodo
vlagatelji dobili točke, če bodo z ustreznimi
referencami izkazali izkušnje pri izvajanju
storitev v okviru navedenih aktivnosti. Pri
dodatnih merilih bodo vlagatelji dobili točke,
če bodo predložili druga ustrezna dokazila, predvidena v točki 4 c tega javnega razpisa, ter izpolnjene obrazce.
Najvišje možno število točk, doseženih
v okviru sklopa A, je 30 točk. Prag najmanjšega števila točk, ki jih mora vlagatelj doseči
v okviru sklopa A, je 15 točk.
Najvišje možno število točk, doseženih
v okviru sklopa B, je 40 točk. Prag najmanjšega števila točk, ki jih mora vlagatelj doseči
v okviru sklopa B, je 15 točk.
Najvišje možno število točk, doseženih
v okviru sklopa C, je 30 točk. Prag najmanjšega števila točk, ki jih mora vlagatelj doseči
v okviru sklopa C, je 15 točk.

MERILA ZA DOKAZOVANJE USPOSOBLJENOSTI VLAGATELJA ZA IZVAJANJE KARIERNE ORIENTACIJE

Maks.
število
točk

Sklop A: POSTAVLJANJE TEMELJNEGA KADROVSKEGA PROCESA RAZVOJA KADROV
Izdelava analize stanja in opredelitev potreb za celovit razvoj kadrov
Za izvedeno aktivnost/podaktivnost (kot npr. opredelitev osnovne vizije podjetja, dolgoročnih ciljev podjetja,
ključnih dejavnikov uspeha; izdelava analize stanja in priprava akcijskega načrta za razvoj kadrov)
v podjetjih/organizacijah v zadnjih dveh letih6, ki jo vlagatelj izkaže z referenco, dobi 1 točko, vendar največ 10.

10

Vzpostavitev ali prenova temeljnega kadrovskega procesa razvoja kadrov
Za izvedeno vzpostavitev ali prenovo temeljnega kadrovskega procesa razvoja kadrov (kot npr. vzpostavitev
kadrovske evidence; sistemizacija delovnih mest; izdelava modela kompetenc podjetja oziroma kompetenčnih
profilov za posamezna delovna mesta in opredelitev kompetenčnih nivojev; izdelava orodij za upravljanje in
vrednotenje izvedbe dela; uvedba ali prenova pravilnikov ter notranjih aktov podjetja ipd.), ki jo vlagatelj izkaže
z referenco, dobi 2 točki, vendar največ 20.

20

Maksimalno število točk za sklop A

30

Minimalno število doseženih točk v okviru sklopa A

15

Minimalno število doseženih točk v okviru sklopa A, s prištetimi točkami iz dodatnih meril

25

6
Kot obdobje izvedenih storitev pri posameznem podjetju ali organizaciji se upošteva zadnji
2 leti od navedenih datumov za oddajo vlog v 5.
točki tega javnega razpisa. Pogoj, da je vlagatelj
v zadnjih dveh letih izvedel aktivnosti/podaktivnosti, določene s posameznim merilom, velja
smiselno tudi za vsa nadaljnja merila. Vlagatelj
lahko v okviru posameznega podjetja/organizacije uveljavlja največ 3 reference.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

88 / 4. 11. 2011 /

Stran

Sklop B: STORITVE, KI SE NEPOSREDNO NANAŠAJO NA KARIERNO ORIENTACIJO ZAPOSLENIH
Svetovanje oziroma druge storitve na področju ocenjevanja kompetenc, izdelave razvojnega načrta na
delovnem mestu ter načrta osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih
Če vlagatelj z referenco izkaže svetovanje oziroma izvedbo drugih storitev na področju ocenjevanja zaposlenih,
usposabljanja za izvedbo letnih ali razvojnih razgovorov ter intervjujev, izdelave razvojnih načrtov na delovnem
mestu, profiliranja zaposlenih, izdelavo načrtov osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih, dobi za vsako
aktivnost 1 točko, vendar največ 25 točk.

25

Izvajanje osebnega in/ali poslovnega coachinga
Če vlagatelj z referencami izkaže izvedbo poslovnega coachinga in/ali osebnega coachinga, dobi za vsak
izveden coaching 1 točko, vendar največ 15 točk.

15

Maksimalno število točk za sklop B

40

Minimalno število doseženih točk v okviru sklopa B

15

Minimalno število doseženih točk v okviru sklopa B, s prištetimi točkami iz dodatnih meril

25

Sklop C: USPOSABLJANJA, DELAVNICE ALI TRENINGI NA PODROČJU MOTIVACIJE, OSEBNEGA RAZVOJA TER
PRIDOBIVANJA »MEHKIH« KOMPETENC ZAPOSLENIH
Delavnice, treningi, usposabljanja na področju motivacije, osebnega razvoja ter pridobivanja »mehkih«
kompetenc zaposlenih
Če vlagatelj z referencami izkaže izvedeno delavnico, trening, usposabljanje7, dobi 1 točko, vendar največ 15
točk.

15

Delavnice, treningi, usposabljanja za pridobitev veščin vodenja kariere oziroma osebnega in poklicnega razvoja
zaposlenih
Če vlagatelj z referencami izkaže izvedeno delavnico, trening, usposabljanje na področju pridobivanja veščin
vodenja kariere oziroma osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih v zadnjih dveh letih, dobi 1 točko, vendar
največ 15 točk.

15

Maksimalno število točk za sklop C

30

Minimalno število doseženih točk v okviru sklopa C

15

Minimalno število doseženih točk v okviru sklopa C, s prištetimi točkami iz dodatnih meril

25

DODATNA MERILA
Avtorstvo in objava članka, razprave oziroma drugega prispevka zaposlenih pri vlagatelju v domači ali tuji
strokovni reviji, publikaciji, zborniku ali učbeniku s področja upravljanja človeških virov
Če zaposleni pri vlagatelju izkažejo avtorstvo in objavo publikacije, prejmejo za vsako publikacijo 1 točko,
vendar največ 10 točk. Publikacije morajo biti katalogizirane v sistemu COBISS.SI ali SICRIS.

10

Vlagatelj v okviru svoje dejavnosti izvaja svetovanja za pridobitev oziroma uvajanje naslednjih
orodij/programov/modelov: Standard Vlagatelji v ljudi, standard Učeče se podjetje (USP) – S10; Model poslovne
odličnosti EFQM, Uravnoteženi kazalci uspešnosti (Balance Scorecard), 6 sigma, 20 ključev in drugo na
področju upravljanja človeških virov
Za vsako izvedeno ali potekajočo uvedbo orodij/programov/modelov v podjetjih/organizacijah vlagatelj dobi 1
točko, vendar največ 10 točk.

10

Zaposleni pri vlagatelju imajo naslednje reference:
– pridobljene certifikate8 s področja upravljanja človeških virov.
Vsaka navedena referenca (pridobljen certifikat) prinese 1 točko, vendar največ 10 točk.

10

Maksimalno število točk v okviru dodatnih meril

30

Sklad bo vloge vlagateljev točkoval ločeno po sklopih A, B in C. Izbrani bodo tisti
vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse zahtevane
pogoje in ki bodo skupaj s točkami iz meril
za posamezni sklop ter iz dodatnih meril
dosegli minimalno 25 točk.
Sklad bo dosežene točke iz dodatnih meril prištel točkam, doseženih po posameznih
7
Področja usposabljanj so podrobneje
opredeljena v točki 1 tega javnega razpisa
v okviru sklopa C.
8
Kot certifikat se ne šteje potrdilo o udeležbi na seminarju, delavnici ali kratkem
usposabljanju, temveč usposabljanje ali izobraževanje, kjer se pridobi potrdilo, ki dokazuje pridobitev novih kvalifikacij na podlagi
preizkusa znanja.
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sklopih do minimalnega števila 25 točk glede na izraženo preferenco vlagatelja.
4. Obvezna dokumentacija vloge
Formalno popolna vloga mora vsebovati
izpolnjene naslednje žigosane9 in s strani odgovorne osebe vlagatelja podpisane
obrazce, ki so del razpisne dokumentacije10:
a. Prijavni obrazec (Obrazec št. 1);
b. Izjava o izpolnjevanju pogojev javnega
razpisa (Obrazec št. 2);
c. Dokazila oziroma reference vlagatelja
(Obrazec št. 3):
– referenčna lista z izjavo vlagatelja
o izvedenih storitvah po posameznih sklopih (Obrazec št. 3.1);
– izpis bibliografije iz baze podatkov sistema COBISS ali SICRIS;
– izpolnjen obrazec o ponudbi standardov, modelov odličnosti itd. (Obrazec
št. 3.2);
– izpolnjen obrazec o pridobljenih certifikatih (Obrazec št. 3.3).
Vlogo je treba posredovati tudi v Wordovi oziroma Excelovi obliki na podatkovnem
nosilcu (CD-ROM ali USB-ključ).
5. Roki za oddajo vloge
Javni razpis je odprt od 4. 11. 2011 do
1. 3. 2014.
Predvideni roki za oddajo vlog so najkasneje do:
– za prvi rok: 2. 12. 2011;
– za drugi rok: 1. 3. 2012;
– za tretji rok: 1. 9. 2012;
– za četrti rok: 1. 3. 2013;
– za peti rok: 1. 9. 2013;
– za šesti rok: 1. 3. 2014.
V okviru posameznega roka za oddajo
se bodo odpirale vloge, ki bodo v zgoraj navedenih rokih oddane priporočeno po pošti
oziroma oddane osebno v glavno pisarno
sklada (vsak delovni dan v času uradnih
ur). Vloge, ki bodo oddane po tem roku oziroma bodo v glavno pisarno sklada prispele
po tem roku, bodo obravnavane v okviru
naslednjega roka za oddajo. Vloge, ki bodo
prispele po zadnjem roku, bodo vrnjene vlagateljem.
Vlagatelji oddajo vloge v zaprti ovojnici
s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis za izbor izvajalcev VKO«. Na ovojnici
mora biti obvezno naveden naziv in naslov
vlagatelja.
6. Odpiranje vlog in obveščanje vlagateljev o rezultatih javnega razpisa
Odpiranje vlog bo izvedeno predvidoma tretji delovni dan po roku, določenem
za predložitev vlog.
Odpiranje ne bo javno. Za odpiranje vlog
je zadolžena strokovna komisija, ki jo imenuje direktorica sklada. Komisija je najmanj
tričlanska in jo sestavljajo predsednik ter
najmanj dva člana.
Vlagatelji bodo o izidu javnega raz
pisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni
po vsakem datumu, ki je določen kot rok
za oddajo vlog. Rezultati razpisa so infor
macije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani sklada. Izbranim izvajalcem VKO bo sklad posredoval sklepe
o izboru in jih pozval k podpisu pogodbe
9
Žig je obvezen, če vlagatelj z njim posluje. Če vlagatelj ne posluje z žigom, na mesta,
določena za žig navede »Ne poslujemo z žigom«.
10
Obrazec št. 3.2 in Obrazec št. 3.3 je
obvezna sestavina vloge samo v primeru, da
vlagatelj kandidira tudi po dodatnih merilih.
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o sodelovanju. Če se vlagatelj v roku 8
delovnih dni od prejema poziva k podpisu
pogodbe ne bo odzval, se šteje, da je vlogo umaknil.
Vlagatelji popolnih vlog, ki ne bodo ustrezale pogojem ali po merilih ne bodo dosegle
minimalnega števila točk, bodo v objavljenem roku obveščeni o odločitvi, da njihove
vloge niso bile izbrane.
Sklad bo obravnaval samo popolne vloge, kot je opredeljeno v točki 4 tega javnega
razpisa. V primeru nepopolne vloge bo vlagatelj pozvan k dopolnitvi vloge. Vlagatelj se
je na poziv k dopolnitvi dolžan odzvati v roku
5 dni od prejema poziva, v nasprotnem primeru bo sklad vlogo vlagatelja s sklepom
zavrgel.
Dopolnitev vloge mora biti pravočasna in
označena z nazivom in naslovom vlagatelja
ter z vidno oznako: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge za Javni razpis za izbor izvajalcev
VKO«.
7. Informiranje in obveščanje javnosti
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bodo pri izvajanju projekta izpolnjevali zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, skladno z 8. in 9. členom Uredbe
komisije (ES) št. 1828/2006/ES in skladno
z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013, ki so objavljena na: http://www.
eu-skladi.si.
8. Informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si
ter v fizični obliki v glavni pisarni Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
vsak delovni dan v času uradnih ur.
Vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije pri Sabini Rajšelj na telefonski številki
01/434-58-86 ali preko elektronskega naslova: vko@sklad-kadri.si najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo vlog.
Odgovori na pisna vprašanja vlagateljev
bodo objavljeni na spletnih straneh sklada:
http://www.sklad-kadri.si najkasneje v treh
delovnih dneh od prejetja vprašanja.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije

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 15. 12. 2011, do 10. ure. Ponudbe se
označi: »Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj«.
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 15. 12. 2011, ob 11. uri,
na Zavodu Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106/VIII, 1000 Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve

Št. 2423/2
Ob-5293/11
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106 Ljubljana, objavlja

Št. 430-0020/2011
Ob-5221/11
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica,
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),
ter sprejetim Letnim načrtom pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Mežica za leto 2011, 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.

javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena:
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
stanovanjski prostor, na naslovu Partizanska cesta 1, Mežica. Stanovanje je vpisano
pod št. 889-418-10, v velikosti 118,92 m2,
leži na parceli št. 220, k.o. Mežica, v ocenjeni vrednosti 50.000,00 €.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb je
enosobno stanovanje (prazno), na naslovu Leška cesta 5, Mežica, št. stanovanja:
11 v 7. etaži, v izmeri 45,80 m2 (v izmero so všteti kletni prostori), stoji na parc.
št. 193/3, k.o. Mežica, stanovanje je vpisano

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pod 11.E-1222/11-889, v ocenjeni vrednosti
33.000,00 €.
Navedeni ceni ne vključujeta davka na
promet nepremičnin.
Izhodiščne cene so določene v skladu
s cenitvijo, ki jo je izdelal sodni cenilec in
izvedenec nepremičnin z ASA certifikatom,
dne 20. 12. 2010 za stanovanje na Leški
cesti 5, Mežica in 7. 4. 2008 za stanovanje
na Partizanski cesti 1, Mežica, ter na podlagi sklepa 8. redne seje Občinskega sveta
Občine Mežica, z dne 10. 10. 2011.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmetne prodaje.
2. Ponudniki se lahko prijavijo na razpis
za eno nepremičnino ali obe nepremičnini
skupaj.
3. Varščina za resnost ponudbe:
– III/1 (stanovanje na Partizanski cesti 1, Mežica) ponudniki morajo varščino poravnati na račun Občine Mežica,
št. 01274-0100010050, sklic 00 430-20-1,
najkasneje do 14. 11. 2011 in znaša 10%
od izklicne cene v točki II/2. Varščina bo
uspelemu ponudniku vračunana v kupnino
ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena v roku 8 dni, brez obresti,
po končani izbiri.
– III/2 (stanovanje na Leški cesti 5, Mežica) ponudniki morajo varščino poravnati na račun Občine Mežica,
št. 01274-0100010050, sklic 00 430-20-2,
najkasneje do 14. 11. 2011 in znaša 10%
od izklicne cene v točki II/1. Varščina bo
uspelemu ponudniku vračunana v kupnino
ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena v roku 8 dni, brez obresti,
po končani izbiri.
4. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od sprejema sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika in plačati kupnino v enkratnem znesku najkasneje
v 30 dneh od dneva podpisa kupoprodajne
pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu kupoprodajne pogodbe
pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od namere za sklenitev kupoprodajne
pogodbe s prodajalcem.
5. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s cenitvijo nepremičnine za stanovanje pod št. II/1, v znesku 348,01 EUR
oziroma za stanovanje pod št. II/2, v znesku 210,00 EUR, ter sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (notarsko overitev ter druge
davščine). Ti stroški niso zajeti v izklicni
ceni nepremičnine. Stroške vpisa v kataster
stavb krije Občina Mežica.
6. Upoštevane bodo le pravočasne in
popolne ponudbe, v katerih bo ponujena
cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene.
7. V primeru, da se v razpisnem roku za
prodajo posameznega stanovanja ne prijavi nihče od ponudnikov se šteje, da se rok
za predložitev ponudb podaljša najkasneje
do 31. 12. 2011. Naročnik bo v podaljšanem roku upošteval in ocenil ponudbe po
vrstnem redu kot bodo prispele na naslov
naročnika. S prvo ponudbo, ki bo formalno
in finančno ustrezna, bo sklenjena kupoprodajna pogodba.
8. Po sklenitvi kupoprodajnih pogodb za
prodajo stanovanj iz točke II/1 in II/2 se razpis zaključi.

9. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne
ponudbe.
Da se bo ponudba štela kot pravilna
mora vsebovati:
– Prijavni obrazec (OBR-1);
– Izjavo ponudnika, da sprejema vse
pogoje javnega razpisa (OBR-2/1 oziroma
OBR-2/2);
– Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta, bančne kartice in davčno številko za
fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz
sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki dokazujejo registracijo
pravne osebe ali s.p. ne sme biti starejši
od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe)
ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma
s.p.;
– Potrdilo o plačanih prispevkih in davkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno
osebo in s.p.);
– Dokazilo o vplačilu varščine za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne cene;
– Parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3/1 oziroma OBR-3/2).
10. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno. V primeru manjših ponudbenih razlik,
za isto nepremičnino (do 1.000 €) ali enakih
ponudb se bodo ponudniki izvedla dodatna
pogajanja.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
III. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
1. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici
do 15. 11. 2011 do 10. ure, na naslov Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica
z oznako »Ne odpiraj! Ponudba na javni
razpis za prodajo nepremičnin za prodaja
stanovanja na Partizanski cesti 1«, oziroma
»Ne odpiraj! Ponudba na javni razpis za prodajo nepremičnin za prodaja stanovanja na
Leška cesta 5«. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. Odpiranje ponudb, ne bo javno.
2. Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh Občine Mežica: www.mezica.si. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko interesenti dobijo na Občini Mežica, vsak
delovni dan, na tel. 02/827-93-57 – Katarina
Danijel ali e-mail: mateja.mesnjak@mezica.si.
Občina Mežica
Št. 6/2011
Ob-5222/11
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, 3320 Velenje, Slovenija, na podlagi
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Sklepa o spremembah in
dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011 (URV MOV,
št. 13/2011)
javni razpis
za prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje je nepremičnina –
stanovanje št. 39 v peti etaži, v skupni izmeri 71,65 m2, ki se nahaja večstanovanjski
stavbi Jenkova cesta 15, Velenje, ki stoji na
parc. št. 2523/3, k.o. Velenje, s pripadajočim
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funkcionalnim zemljiščem parc. štev. 2698
in 2580/2, k.o. Velenje, ID stavbe 1202, številka dela stavbe 39, s pripadajočim zemljiščem za izhodiščno ceno 68.067,50 EUR
brez davščin (davka na promet nepremičnin
in stroškov zemljiškoknjižnega urejanja prenosa lastninske pravice).
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja za najmanj
izhodiščno ceno.
2. Davek od prometa nepremičnine, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške
vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača
kupec.
3. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno-kupljeno«.
4. Kupec mora skleniti pogodbo
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe
v tem roku, zapade vplačana varščina v korist prodajalca.
5. Kupec mora plačati kupnino v roku
8 dni po izstavitvi računa. Plačilo kupnine
v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
6. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Najemnik ima predkupno pravico. Če uspeli
ponudnik ne bo najemnik, bo dolžan upoštevati vse pravice in obveznosti iz najemnega
razmerja. Zaradi spremembe lastništva nepremičnine se položaj najemnika stanovanja
ne sme poslabšati.
7. Kolikor bo med prejetimi ponudbami
več najugodnejših ponudnikov, bo Komisija
za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje
stvarnega premoženja Mestne občine Velenje, pozvala vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije ali druge države Evropske unije in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu
fizične osebe si, po pooblastilo ponudnika,
pridobi prodajalec pri pristojnem upravnem
organu. Sedež pravne osebe se izkazuje
z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi prodajalec,
– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino
(kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10%
od izhodiščne vrednosti nepremičnine na
podračun EZR Mestne občine Velenje,
št. 01333-0100018411, z obveznim sklicem
na št. 28 76333-7141998-10122011, in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu
ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku
30. dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru
ne obrestuje.
V. Vsebina pisne ponudbe:
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– fizične osebe: pooblastilo ponudnika
prodajalcu, da le ta pridobi dokazilo o državljanstvu (Priloga 1);
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– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano pisno izjavo
ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– lastnoročno podpisano izjavo ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 21. 11. 2011
do 12. ure na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako:
»Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine – stanovanje Jenkova
cesta 15, Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja
ponudbe. Ponudbe lahko ponudniki oddajo
v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje
(pritličje) ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov.
2. Nepravočasne ponudbe ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne
občine Velenje izločila in o tem obvestila
ponudnika. Ponudnik, ki je oddal ponudbo,
ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo
dopolni do odpiranja ponudb.
3. Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v sejni sobi št. II/ Urada za razvoj in investicije Mestne občine Velenje, dne 21. 11.
2011, ob 14. uri. Predstavniki ponudnikov se
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju
ponudb izkazati z osebnim dokumentom in
pooblastilom ponudnika.
4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja
Mestne občine Velenje. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnine z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pogodbe ustavi.
VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje,
pri Blaženki Čujež, od ponedeljka do petka,
med 9. in 12. uro, na tel. 03/896-16-74.
Mestna občina Velenje
Št. 410-187/2011
Ob-5232/11
Na podlagi Odloka o porabi koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 75/11, z dne 24. 9.
2011), Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni
list RS, št. 16/04, 120/06-odl. US in 17/08),
16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica
(Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95,
18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Uradne objave glasila Snežnik št. 04/06)
objavlja Občina Ilirska Bistrica
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo, kot sledi:
1. Biomeliorativne ukrepe:
– vzdrževanje pasišč s košnjo, grmišč,
gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava
in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje
plodonosnega drevja in grmovja,
– postavitev in vzdrževanje gnezdilnic,
solnic in prež,
2. Biotehnične ukrepe:
– krmljenje divjadi,
– obdelovanje krmnih njiv,
3. Tehnične ukrepe:
– nabavo preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, ki so namenjena zlasti za preprečitev in omejevanje
izgub divjadi na leglih in gnezdih,
– nabavo in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet
divjadi.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to
pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in
načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva
okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot
lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v Občini Ilirska Bistrica,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev
Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del
sredstev glede na lovno površino lovišča, ki
leži v občini. V primeru, da se sredstva ne
porabijo, se ostanek sredstev enakomerno
porazdeli med izbrane vlagatelje.
4. Višina sredstev: višina sredstev je
3.399,00 evrov.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti
v tekočem letu tudi porabljena.
6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si ali pa v sprejemni pisarni Občine
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, vsak delovni dan od 8. do
14.30, ob sredah pa do 17. ure, do izteka
prijave na razpis. Vloga mora biti izdelana
skladno z razpisno dokumentacijo.
7. Način, čas in kraj oddaje prijav na
javni razpis
Upoštevane bodo popolne prijave izpolnjene na obrazcu razpisne dokumentacije,
ki bodo prispele po pošti kot priporočena
pošiljka na naslov: Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali
bodo vložene osebno v sprejemni pisarni

Občine Ilirska Bistrica do vključno do 7. novembra 2011, do 9. ure.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno navedbo:
– Ne odpiraj – vloga na javni razpis –
Sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo,
– Ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene
vloge bodo zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog:
odpiranje vlog bo dne 7. novembra 2011,
v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Odpiranje
vlog ni javno.
9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po tel. 05/711-23-15, osebno pri
Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 330-3/2011-1
Ob-5233/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 10. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Veržej (Uradni list RS, št. 95/07)
ter Odloka o proračunu Občine Veržej za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 28/11) objavlja
Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8,
9241 Veržej
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja
društvene dejavnosti na področju
kmetijstva v Občini Veržej za leto 2011
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je pospeševanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša 2.560,00 EUR.
III. Upravičenci: društva in njihove zveze
s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na območju Občine Veržej, ter društva, ki nimajo
sedeža v občini pa imajo aktivnosti usmerjene tudi na področje Občine Veržej.
IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
– registracija pravne osebe v skladu
s predpisi, ki urejajo društva,
– delovanje na področju kmetijstva in
s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi,
– realno izvedljiv program dela za leto
2011,
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve
in zahtevane priloge, navedene v razpisni
dokumentaciji.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V. Osnovna merila
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma
zveze,
– zagotavljanje čim širše predstavitve
kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Občine Veržej,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami,
– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa.
VI. Upravičeni stroški
– stroški izvedbe aktivnosti, planiranih
v letnem programu dela,
– drugi stroški, povezani z delovanjem
društva oziroma zveze.
VII. Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov.
Priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni po 1. 1.
2011.
VIII. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obrazca in priložiti zahtevane priloge,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka
javnega razpisa na voljo med uradnimi urami na Občini Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej in na spletni strani:
www.verzej.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Občini Veržej, Ulica
bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, ali na
tel. 02/584-44-80, kontaktna oseba Vesna
Legen.
IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je do vključno
16. 11. 2011.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni Občine Veržej.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na hrbtni strani opremljen z nazivom in naslovom
vlagatelja, in na sprednji strani označen
z oznako »Ne odpiraj – vloga« s pripisom
»Pospeševanje društvene dejavnosti – kmetijstvo«.
X. Obravnava vlog
Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija
in bo 21. 11. 2011.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni
dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O opravičenosti do dodelitve
sredstev se odloči s sklepom.
O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku
osmih dni po odločitvi in prejemnik pozvan
k podpisu pogodbe. Če se v roku osem
dni od prejema poziva nanj ne odzove, se
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku petih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je pet dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki
jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni,
se zavrže.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži
pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov: Občina

Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241
Veržej, v roku osem dni od prejema sklepa.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Prepozno vložena pritožba se zavrže.
XI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
mora prejemnik vsa pridobljena sredstva
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve
sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in
sicer:
– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.
Občina Veržej
Št. 430-28/2011
Ob-5264/11
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB-2, 114/06 – ZUTPG, 23/07
– popr., št. 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US:
U-I-11/07-45, 8/09 – ZUPTG, 53/09, 7/10,
56/10, 3/11 in 57/11), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega
varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in
45/11), Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03,
125/04, 120/05, 2/06, 140/06, 120/07, 90/08,
21/08, 45/10 in 28/11), 48. člena Pravilnika
o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 67/06), Odloka o organizaciji in izvajanju
socialnovarstvene storitve pomoč družini na
domu v Občini Postojna (Uradni list RS,
št. 84/11) in Odloka o podelitvi koncesije
za opravljanje javne službe pomoč družini
na domu v Občini Postojna (Uradni list RS,
št. 86/11), objavlja Občina Postojna
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
socialnovarstvene storitve pomoč
družini na domu na območju Občine
Postojna
1. Koncedent: Občina Postojna, Ljub
ljanska c. 4, 6230 Postojna.
2. Predmet javnega razpisa je podelitev
1 koncesije za izvajanje socialnovarstvene
storitve Pomoč družini na domu na območju
Občine Postojna.
3. Krajevno območje izvajanja storitev:
Območje Občine Postojna.
Koncesionar od sedanjega izvajalca storitve prevzame oskrbovance. Koncesionar
in sedanji izvajalec koncesije se pisno dogovorita o prevzemu oskrbovancev in pri tem
upoštevata predpise s področja socialnega
varstva.
4. Opis storitve:
Socialna oskrba na domu je namenjena
upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne
in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali
kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take
oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo
možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se
upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu
v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje
sklope opravil:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč
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pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega
osebnih ortopedskih pripomočkov;
– gospodinjsko pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil
in priprava enega obroka hrane, pomivanje
uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega
prostora;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:
vzpostavljanje socialne mreže z okoljem,
s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje
upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah
upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Upravičenec je upravičen do pomoči na
domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz
dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega
odstavka.
5. Obseg storitve:
Strokovna priprava izvajanja storitve
v obliki analize primera, priprava dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja
storitve, organiziranje ključnih članov okolja
za sodelovanje pri zagotavljanju pomoči ter
izvedba uvodnega srečanja med izvajalcem
in upravičencem, traja v povprečju 8 ur na
upravičenca oziroma po 12 ur na par.
Neposredno izvajanje storitve na domu
upravičenca se lahko izvaja vse dni v tednu
in sicer največ do 20 ur tedensko. V primeru, ko zaradi potreb upravičenca storitev
izvajata dva izvajalca neposredne socialne
oskrbe, se lahko število ur mesečno poveča
za največ eno tretjino.
6. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesijska dejavnost se bo začela izvajati v skladu s pogodbenimi določili, predvidoma 1. 1. 2012.
Koncesija se podeli za določen čas 10 let
z možnostjo podaljšanja.
Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga
določa Pravilnik o koncesijah na področju
socialnega varstva, na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ za čas,
za katerega je bila sklenjena koncesijska
pogodba.
7. Upravičenci storitve, za katero se razpisuje koncesija:
Upravičenci do socialne oskrbe na domu
so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo
duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da
jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali
v drugi organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so
upravičenci:
– osebe starosti nad 65 let, ki zaradi
starosti ali pojavov, ki spremljajo starost,
niso sposobne za popolnoma samostojno
življenje,
– osebe s statusom invalida po Zakonu
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije
ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata
občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega
centra za socialno delo brez občasne pomo-

Stran

2588 /

Št.

88 / 4. 11. 2011

či druge osebe nesposobne za samostojno
življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo
v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
8. Viri financiranja storitve: storitev se
financira v skladu z Zakonom o socialnem
varstvu in v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06,
8/07, 51/08 in 5/09).
9. Način izvajanja storitve in določitev
cene storitve
Način izvajanja storitve se določi s koncesijsko pogodbo.
Ceno storitve na podlagi predloga koncesionarja in v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06,
8/07, 51/08 in 5/09), 14. členom Odloka
o podelitvi koncesije za opravljanje javne
službe pomoč družini na domu v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 86/11) in 8. členom Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu v Občini Postojna (Uradni list RS,
št. 84/2011), določi koncendent.
10. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju,
se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za
zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali
fizična oseba, ki v skladu s 7., 8. in 10. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva in 4. členom Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe
pomoč družini na domu v Občini Postojna
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za
opravljanje te dejavnosti vpisana v register
v Republiki Sloveniji,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija (v nadaljevanju storitev),
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve,
– da zagotavlja strokovno in kakovostno
izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
Dodatni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik:
– ponudnik, ki je do sedaj že izvajal storitev, je le-to izvajal v skladu z zakonskimi in
podzakonski predpisi in pri njem Socialna
inšpekcija ni ugotovila nepravilnosti,
– v primeru podelitve koncesije na tem
javnem razpisu bo koncesijsko dejavnost
opravljal vse dni v tednu med 7. in 21. uro
ter tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih,
– v primeru podelitve koncesije na tem
javnem razpisu bo v redno delovno razmerje
za nedoločen čas prevzel delavce, ki so zaposleni pri izvajanju programa pri prejšnjem
izvajalcu storitve.
12. Izjave, potrdila in dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev: Ponudniki, ki se prijavljajo
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na javni razpis, morajo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva predložiti naslednje izjave,
potrdila in dokazila o izpolnjevanju pogojev
in popolnosti ponudbe:
– izjavo, da je pravna oziroma fizična
oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisane koncesije,
– izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega
javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so
razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane
koncesije,
– izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice,
– organizacijsko shemo s prikazanim
številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in
njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih
bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da
bo z začetkom izvajanja storitve zaposlil delavce, ki so zaposleni pri izvajanju programa
pri prejšnjem izvajalcu storitve.
– projekcijo finančnega poslovanja za
petletno obdobje z izkazom denarnih tokov
v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I,
– izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev oziroma
izračun cene za socialnovarstveno storitev,
na obrazcih iz Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
– izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje
alineje uskladil največ v višini stopnje rasti
elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene,
– program dela izvajanja storitve.
Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazuje tako, da prijavi priloži naslednja dokazila:
– letne računovodske izkaze za obdobje
zadnjih 3 let, od katerih morajo biti zadnji
revidirani,
V primeru, da ponudnik posluje manj kot
eno leto in da skladno s predpisi, ki urejajo
pripravo in oddajo letnih računovodskih izkazov do poteka dneva zaključka zbiranja
ponudb ni zavezan k oddaji letnih računovodskih izkazov, teh ponudniku ni potrebno predložiti.
Če je ponudnik v letu pred prijavo na razpis posloval z izgubo ali da izkazuje izgubo
iz preteklih let v zadnjem izkazu bilance
stanja, mora pred potekom roka za prijavo
na razpis priložiti dokazilo, da je navedena
izguba pokrita (sklep organa upravljanja in
listinski dokaz o pokritju in viru sredstev za
pokritje izgube).
– bonitetno informacijo AJPES-a,
– izjavo ponudnika o njegovi poslovni
ustreznosti,
– izjavo, da so vsi navedeni podatki v ponudbi točni in resnični,
– izjavo o izvedbi obsega koncesijske
dejavnosti,
– izjavo o predvidenem začetku opravljanja koncesijske dejavnosti,

– izjavo o dosedanjem izvajanju storitve
pomoč družini na domu.
13. Merila in kriteriji za izbiro ponudnikov
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov uporabil naslednja merila in kriterije:
1. cena storitve, izražena na 1 efektivno uro: do 65 točk,
2. reference ponudnika: do 20 točk,
3. kvaliteta predloženega petletnega
programa izvajanja storitev z vidika organizacije dela, tehničnih pogojev (sredstva in
oprema) in metod dela: do 10 točk,
4. oddaljenost sedeža in pisarne (ali
enote) od območja izvajanje storitve: do 5
točk.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo v skladu
z navedenimi merili in kriteriji zbral višje
število točk v primerjavi z ostalimi ponudniki. Če dosežeta dva ali več ponudnikov
na podlagi postavljenih meril enako število
točk, bo izbran ponudnik, ki je dosegel večje
število točk po prvem merilu. Če še vedno
ne bo mogoče izbrati ponudnika, bo o izboru
odločal žreb.
Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so
veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne
spremembe veljavnih predpisov v odprtem
roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo
dokumentacije ponudnikov.
Koncedent si v skladu s 4. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega
varstva pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja.
14. Rok in način za oddajo ponudb
Ponudba mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih predpisane razpisne dokumentacije in mora imeti priložene vse zahtevane izjave in zahtevane priloge oziroma
dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Ponudbe morajo prispeti na naslov koncedenta najkasneje do 12. 12. 2011, do
12. ure.
Kandidati morajo ponudbo oddati v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava
na razpis: Podelitev koncesije za izvajanje
storitve Pomoč družini na domu v Občini
Postojna« v sprejemno-informacijski pisarni
Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2)
ali poslati priporočeno na naslov: Občina
Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
poln naziv in naslov ponudnika.
Prepozno prispele ponudbe se bodo neodprte vrnile ponudnikom.
Dopolnjevanje ponudb je možno do poteka razpisnega roka z nujno oznako na
katero ponudbo se dopolnitev nanaša.
15. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo dne 12. 12. 2011 ob 14. uri, v prostorih Občine Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230
Postojna.
16. 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.
17. Obvestilo o izboru ponudnikov: organ, pristojen za podelitev koncesije, bo na
podlagi predloga razpisne komisije o podelitvi koncesije odločil z odločbo, v kateri
bo določil tudi rok za podpis koncesijske
pogodbe.
18. Organ, pristojen za podelitev koncesije: koncesijo bo na podlagi predloga
pristojne strokovne komisije za pregled in
presojo prispelih ponudb podelila občinska
uprava z odločbo.
Občina Postojna
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Javne dražbe
Št. 478-48/2009
Ob-5243/11
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 dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje: nepremičnina
z ID znakom 662-37/8-0 (parc. št. 37/8, k.o.
662 Laznica) – poslovna stavba, v izmeri 180,00 m2, dvorišče, v izmeri 4802 m2 in
gospodarsko poslopje, v izmeri 76 m2.
Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje
zadeve.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izklicna cena za nepremičnino, ki je premet javne prodaje, znaša 174.000,00 EUR.
V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin.
Najnižji znesek višanja 200,00 EUR.
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. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 24. 11. 2011, ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje
zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in
ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni
dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila varščine, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 23. 11.
2011, do 12. ure, plačati varščino v višini
10% od izklicne cene.
Varščina se plača na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132
ter sklic 28 17116-2990008-39911310.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predme-

tno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru z Bojanom Urglom,
tel. 02/222-13-05, ali mob. 031/534-533, pri
katerem dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičnino, ki je predmet
prodaje.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško
Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si, ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52.
9. Ustavitev postopka: vlada ali komisija
za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj
ponudb za prodajo stvarnega premoženja
Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– del zemljišča z ID znakom 662-37/8-0
(parc. št. 37/8, k.o. 662 Laznica) predstavlja
gozdno zemljišče, zato bo za prodajo po
končani javni dražbi izpeljan še postopek po
Zakonu o kmetijskih zemljiščih, po katerem
ima prednost pri nakupu predkupni upravičenec, in sicer:
– prodajalec posreduje ponudbo uspelega dražitelja na pristojno upravno enoto, ki
jo le-ta objavi na oglasni deski;
– uspeli dražitelj mora v roku 30 dni
od dneva, ko je bila ponudba objavljena
na oglasni deski pristojne upravne enote,
dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki
jo pošlje priporočeno s povratnico prodajalcu in upravni enoti. Na upravni enoti izjavo o sprejemu ponudbe lahko vloži tudi
neposredno;
– v primeru, da predkupni upravičenec
ne uveljavlja predkupne pravice na predmetni nepremičnini, pristojna upravna enota
izda odločbo o odobritvi pravnega posla,
uspeli dražitelj pa je dolžan v roku 15 dni po
izdaji navedene odločbe skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnino prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin
ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 478-127/2009
Ob-5279/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,

št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
ponovno javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Nepremičnina
z
ID
znakom
2557-5592/0-0 (parc. št. 5592, k.o. 2557
Ocizla) – neplodno, v izmeri 2.079 m2, na
kateri stojijo stavbe z ID znakom 2557-119,
2557-151, 2557-152 in 2557-153, na naslovu Beka 9, Kozina.
Lastnik nepremičnin: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izklicna cena za nepremičnine, ki so predmet javne dražbe, znaša 256.800,00 EUR.
V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin.
Najnižji znesek višanja 200,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na podlagi izstavljenega
računa lastnika, in sicer najkasneje v roku
15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 29. 11. 2011, ob
10. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje
zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in
ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni
dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila varščine, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 28. 11.
2011 do 12. ure plačati varščino v višini 10%
od izklicne cene.
Varščina se plača na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132,
ter sklic 28 17116-2990008-39901011.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.

Stran

2590 /

Št.

88 / 4. 11. 2011

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru z Dušanom Arkom,
tel. 05/613-13-01 ali 041/760-430, pri katerem dobite tudi vse dodatne informacije
v zvezi z nepremičnino, ki je predmet prodaje.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško
Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52.
9. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija
za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj
ponudb za prodajo stvarnega premoženja
Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– Občina Hrpelje - Kozina ne uveljavlja predkupne pravice na nepremičninah;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnine prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 478-2/11
Ob-5256/11
Na podlagi Dopolnitve letnega načrta
razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2011, ki ga
je sprejel Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica, dne 31. 3. 2011, in dopolnitve, sprejete na Mestnem svetu Mestne občine Nova
Gorica, dne 29. septembra 2011, Krajevna
skupnost Solkan objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
A. Predmet javne dražbe
1. Poslovni prostor v pritličju na C. IX.
Korpusa 46 v Solkanu, parc. št. 2620/2, k.o.
Solkan, v izmeri 48,10 m2 in delež skupnega
hodnika 5 m2.
2. Izklicna cena je 55 000 EUR. Najnižji
znesek višanja je 200 EUR.
3. Prostor ni zaseden.
B. Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom RS lahko postanejo lastniki nepremičnine. Zastopniki pravnih oseb se morajo
izkazati s pooblastilom za zastopanje.
2. Nepremičnina se proda po načelu »videno – kupljeno«.
3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Interesenti morajo za pristop na dražbo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene, do vključno dne 21. 11. 2011, do
9. ure, na TRR Krajevne skupnosti Solkan,
01284-6450831390.
5. Najugodnejši dražitelj mora skleniti pogodbo najkasneje v 15 dneh od zaključka
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javne dražbe in plača kupnino v 30 dneh,
plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da najugodnejši
dražitelj ne sklene pogodbe v roku, se mu
vplačane varščine ne vrne.
6. Vplačano varščino bo prodajalec najugodnejšemu dražitelju vračunal v kupnino, neuspelim dražiteljem pa vrnil v roku
10 dni.
7. Vse informacije v zvezi z javno dražbo
lahko dobite na tajništvu KS Solkan, Trg Jožeta Srebrniča 7, ali po tel. 05/33-000-80.
C. Javna dražba bo v ponedeljek, 21. novembra 2011, ob 10. uri, na sedežu Krajevne skupnosti Solkan, Trg J. Srebrniča 7,
Solkan.
Krajevna skupnost Solkan
Ob-5260/11
Družba GGP, Gozdno gospodarstvo Postojna, d.o.o., s sedežem Vojkova ulica 9,
6230 Postojna, objavlja na podlagi 16. člena
Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov
v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 98/10), poziv ponudnikom za sodelovanje na
javni dražbi
za prodajo oblega lesa listavcev,
ki bo v torek, 15. 11. 2011, ob 8. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe, na Vojkovi
ulici 9 v Postojni.
GGP, Gozdno gospodarstvo Postojna,
d.o.o. nudi naslednje blago:
Sklop 1: Bukovi hlodi L., v skupni količini 92,79 m3. Izklicna vrednost znaša
10.578,06 EUR in vsebuje 20% DDV.
Sklop 2: Bukovi hlodi za žago I., v skupni
količini 116,47 m3. Izklicna vrednost znaša
11.041,36 EUR in vsebuje 20% DDV.
Sklop 3: Bukovi hlodi za žago II., v skupni količini 95,63 m3. Izklicna vrednost znaša 7.114,87 EUR in vsebuje 20% DDV.
Sklop 4: Hlodi javorja I. in II., v skupni
količini 13,57 m3. Izklicna vrednost znaša
2.457,72 EUR in vsebuje 20% DDV.
Vsa navedena oblovina se nahaja na
skladišču Jurjeva dolina.
Javna dražba je pisna. Ponudbe je po
trebno predložiti v zaprti in zapečateni ku
verti, s pripisom »Ne odpiraj – javna dražba
za prodajo oblega lesa listavcev«, prodajalcu na naslov: GGP, Gozdno gospodarstvo Postojna, d.o.o., Vojkova ulica 9, 6230
Postojna. Rok za predložitev ponudbe je
najkasneje do 14. 11. 2011, do 12. ure.
Celotna razpisna dokumentacija se dvigne
proti plačilu 30 EUR na sedežu družbe, vsak
dan, med 8. in 10. uro, pri Urški Sirnik,
tel. 05/721-11-02, od dneva objave dalje.
GGP,
Gozdno gospodarstvo Postojna, d.o.o.
Ob-5261/11
Družba Gozdarstvo Gorenjske, podjetje za gozdarstvo in promet z lesom d.o.o.,
s sedežem Kokra 69a, 4205 Preddvor, objavlja na podlagi 16. člena Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10), poziv
ponudnikom za sodelovanje na
javni dražbi
za prodajo oblega lesa iglavcev,
ki bo v sredo, 16. 11. 2011, ob 8. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe, v Kokri 69a,
Preddvor. Gozdarstvo Gorenjske, podjetje
za gozdarstvo in promet z lesom d.o.o. nudi
naslednje blago:

Sklop 1: Hlodi smreke in jelke II., v skupni količini 20,76 m3. Izklicna vrednost znaša 1.681,56 EUR in vsebuje 20% DDV.
Sklop 2: Hlodi smreke in jelke III., v sku
pni količini 48,14 m3. Izklicna vrednost znaša 3.610,50 EUR in vsebuje 20% DDV.
Sklop 3: Embalažni les smreke in jelke,
v skupni količini 13,68 m3. Izklicna vrednost
znaša 886,46 EUR in vsebuje 20% DDV.
Vsa navedena oblovina se nahaja na
skladišču Fužine.
Javna dražba je pisna. Ponudbe je po
trebno predložiti v zaprti in zapečateni ku
verti, s pripisom »Ne odpiraj – Javna dražba
za prodajo oblega lesa iglavcev« prodajalcu
na naslov: Gozdarstvo Gorenjske, podjetje
za gozdarstvo in promet z lesom d.o.o., Kokra 69a, 4205 Preddvor. Rok za predložitev
ponudbe je najkasneje do 15. 11. 2011, do
12. ure. Celotna razpisna dokumentacija se
dvigne proti plačilu 30 EUR na sedežu družbe, vsak dan, med 8. in 10. uro, pri Simonu
Koklju, tel. 04/271-14-22 ali 04/271-14-20,
od dneva objave dalje.
Gozdarstvo Gorenjske,
podjetje za gozdarstvo
in promet z lesom d.o.o.
Ob-5263/11
Na podlagi Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.,
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na
javni dražbi
za prodajo oblega lesa iglavcev
in listavcev,
ki bo 14. 11. 2011, ob 10. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe v Novem mestu,
Gubčeva 15.
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.
prodaja naslednje blago:
– 1. del: ostala oblovina listavcev in iglavcev, v skupni količini 84,23 m3. Oblovina
se nahaja na skladišču v gozdu v gozdnogospodarski enoti Brezova reber v odseku
09011C.
– 2. del: hlodovina listavcev in iglavcev,
v skupni količini 224,27 m3. Oblovina se nahaja na skladišču družbe v Straži.
Blago se prodaja kot celota.
Javna dražba je pisna. Ponudbe je potrebno predložiti na originalni razpisni dokumentaciji v zaprti in zapečateni kuverti
s pripisom »Ne odpiraj – javna dražba za
prodajo oblega lesa listavcev in iglavcev«
na naslov: Gozdno gospodarstvo Novo
mesto d.d., Gubčeva 15, 8000 Novo mesto. Rok za predložitev ponudbe in dokazila o plačilu varščine je najkasneje 14. 11.
2011, do 9. ure. Interesenti lahko razpoložljivo dokumentacijo dvignejo proti plačilu 50 €,
na sedežu družbe Gozdnega gospodarstva
Novo mesto d.d., vsak dan med 7. in 8. uro
od dneva objave dalje, pri Mihi Zupančiču
(tel. 041/594-322).
Gozdno gospodarstvo
Novo mesto d.d.
Št. 50020
Ob-5280/11
Podjetje Gozdarstvo Gornja Radgona d.o.o., s sedežem Jurkovičeva ulica 5,
9250 Gornja Radgona, 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
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javni dražbi
za prodajo oblega lesa iglavcev in
listavcev,
ki bo 16. 11. 2011, ob 14. uri, na sedežu podjetja, Jurkovičeva ulica 5, v Gornji
Radgoni.
Gozdarstvo Gornja Radgona d.o.o. nudi
naslednje blago:
– Sklop 1: topol hlodi - 29,08 m3, vrba
hlodi 0,79 m3, celulozni les listavcev 9,54 m3.
Izklicna cena za celoto prvega sklopa znaša
1653,24 EUR in vsebuje DDV. Oblovina se
nahaja na skladišču v KO Podgrad pri laguni
farme Podgrad.
– Sklop 2: smreka hlodi (lubadarke),
1,78 m3, smreka tehnični les (lubadarke)
9,60 m3. Izklicna cena za celoto drugega
sklopa znaša 520,68 EUR in vsebuje DDV.
Oblovina se nahaja na skladišču v KO Apače ob cesti Lešane - Apače.
Javna dražba je pisna. Ponudbe je potrebno predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javna dražba
za prodajo lesa iglavcev in listavcev«, prodajalcu na naslov: Gozdarstvo Gornja Radgona d.o.o., s sedežem Jurkovičeva ulica 5,
9250 Gornja Radgona. Rok za predložitev
ponudbe in plačila varščine je najkasneje
do 15. 11. 2011 do 12. ure. Celotna razpisna dokumentacija se dvigne proti plačilu
30 EUR na sedežu podjetja vsak delovni
dan, med 8. in 14. uro, pri Stanislavu Rojko
(tel 041/622-103), od dneva objave dalje.
Gozdarstvo
Gornja Radgona d.o.o.
Št. 14/2011
Ob-5282/11
Družba Gozdno in lesno gospodarstvo
Murska Sobota d.o.o., s sedežem Ulica arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota,
objavlja na osnovi 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 16. 11. 2011, ob 12. uri, na sedežu
družbe, Ulica arhitekta Novaka 17, Murska
Sobota.
Gozdno in lesno gospodarstvo Murska
Sobota d.o.o. nudi naslednje blago:
– sklop 1: celulozni les smreka – 6,08 m3,
celulozni les bor – 70,35 m3, bukev hlodi –
2,62 m3, smreka hlodi –2,23 m3, smreka
tehnični les- 2,50 m3, bor hlodi – 0,44 m3,
bor tehnični les 0,9 m3. Izklicna cena za celoten sklop znaša 2.916,46 EUR in vsebuje
DDV. Ponujen les se nahaja na skladišču
v Kobilju in Doliču.
Javna dražba je pisna. Ponudbo je potrebno predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javna dražba
za prodajo oblega lesa iglavcev in listavcev« prodajalcu na naslov: Gozdno in lesno
gospodarstvo Murska Sobota d.o.o., Ulica
arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota. Rok za predložitev ponudbe in plačila
varščine je najkasneje do 15. 11. 2011 do
12. ure. Celotna razpisna dokumentacija se
dvigne proti plačilu 30 EUR na sedežu družbe, vsak delovni dan med 8. in 14. uro pri
Zdenko Brunec (tel. 041/890-246), od dneva
objave dalje.
Gozdno in lesno gospodarstvo
Murska Sobota d.o.o.

Ig 11/2010, Ig 25/2011
Ob-5281/11
Okrajno sodišče v Kopru v izvršilni zadevi upnika Jahtni center Izola d.o.o. Yacht
center Izola l.t.d., Cankarjev drevored 23,
Izola, ki ga zastopa Marko Zorman odvetnik
odvetniške družbe Zorman d.o.o., o.p. iz
Kopra, zoper dolžnika Leon Sea S.A. Trust
Company Compley Ajeltake road, Ajeltake
island Majuro Marshall Island c/o, Marinos
Lines S.A. – Valaoritoy 9-1, 06671, Athens,
Grčija, zaradi izterjave 172.936,00 € s pp,
113.250 € s pp in 42.750,00 € s pp, na
podlagi 876. člena Pomorskega zakonika
dne 28. oktobra 2011 razglaša prvi prodajni narok z ustno javno dražbo za prodajo ladje MARINOS D, BRT 8.552,00 t,
IMO št. 745558, klicni znak H90V, št. reg.
33558-PEXT-1, tip RO-RO Passanger, izdelane leta 1976 na Japonskem, Hocodate
Dock Yard, izdelane iz jekla, z 8 pogonskimi motorji Daihatsu, ki vije zastavo Grčije,
vpisane v register ladij v Republiki Panami,
dolžine 136,30 m, širine 18,40 m in višine 12,10 m, brez plovnega dovoljenja in veljavnih dokumentov, ki je zapuščena, brez
posadke in je privezana v Ladjedelnici Izola
v Izoli, ocenjene na vrednost 890.000,00 €,
v lasti dolžnika Leon Sea S.A. Trust Company Compley Ajeltake road, Ajeltake
island Majuro Marshall Island c/o, Marinos
Lines S.A. – Valaoritoy 9-1, 06671, Athens,
Grčija, ki bo dne 25. 11. 2011 ob 11. uri,
v sobi št. 151 Sodišča v Kopru, Ferrarska
ulica 9, Koper.
– Najnižja sprejemljiva ponudba znaša
890.000,00 €.
– Ustne javne dražbe se lahko udeležijo
pravne in fizične osebe, ki vsaj tri delovne dni pred javno dražbo, torej do 22. 11.
2011, plačajo varščino v višini 10% ugotovljene vrednosti ladje, in sicer 89.000,00 €
in se s potrdilom o vplačilu izkažejo na naroku. Varščino se nakaže na TRR sodišča,
01100-6960421661, sklic 00 1114-11-2010.
Položena varščina bo udeležencem javne
dražbe, katerih ponudbe ne bodo sprejete,
vrnjena v roku 15 dni po končanem prodajnem naroku.
– Prodajne pogoje in listine, ki se nanašajo na ladjo, ki je predmet prodaje, si
je mogoče ogledati pri Okrajnem sodišču
v Kopru, Ferrarska 9, Koper, oddelek gospodarskih izvršb, soba 208, 2. nadstropje, v času uradnih ur sodišča: ponedeljek,
sreda, petek od 8. do 12. ure, sreda tudi od
14. do 16.30.
– Zastavne upnike, katerih pravice niso
vpisane v vpisniku ladij, se poziva, da najpozneje do dneva prodaje oziroma najpozneje na prodajnem naroku priglasijo svoje
terjatve, sicer bodo njihove pravice v postopku upoštevane le, kolikor izhajajo iz
izvršilnih spisov.
– Kdor ima na ladji, ki je predmet izvršbe, kakšno pravico, zaradi katere prodaja ne bi bila dovoljena, naj priglasi svojo pravico sodišču najpozneje do dneva
prodaje oziroma najpozneje na prodajnem
naroku, pred začetkom ustne javne dražbe, sicer pravice glede ladje, ki je predmet
izvršbe, v škodo poštenega kupca ne bo
mogoče uveljavljati.
– Osebi, ki ima na ladji, ki je predmet
izvršbe, kakšno pravico ali breme, bodo obvestila o nadaljnjem postopku vročena le,
če ima v Republiki Sloveniji začasno prebivališče ali svojega pooblaščenca oziroma
pooblaščenca za sprejemanje vročil.
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– Upniki, ki imajo na ladji, ki je predmet
izvršbe, terjatve, zavarovane z zastavno
pravico, naj se najpozneje pet dni pred prodajnim narokom izjavijo, ali zahtevajo, da se
njihove terjatve izplačajo v gotovini, ali pa
privolijo, da kupec prevzame dolg tako, da
ga bo prost dotedanji dolžnik, sicer se šteje,
da zahtevajo izplačilo v gotovini.
– Ogled ladje in listin, ki se nanašajo
nanjo, bo za tiste, ki se nameravajo udeležiti prodaje, mogoč po odredbi sodišča.
Zahtevo za ogled ladje in listin je potrebno
podati pisno pri tem sodišču najkasneje do
15. 11. 2011. Interesenti bodo o času ogleda
obveščeni pisno.
– Ponudnik, katerega ponudba bo sprejeta na prodajnem naroku, mora plačati kupnino v gotovini v roku 15 dni od dneva
domika ladje, ki je predmet izvršbe.
– Ponudnik je vezan na svojo ponudbo
vse dotlej, dokler ni dana večja ponudba.
– Nevarnost za prodano ladjo, ki je predmet izvršbe, preide na kupca tistega dne, ko
mu je ladja pravnomočno domaknjena.
– Varščina, ki jo je dal ponudnik, čigar
ponudba je bila sprejeta, ostane pri sodišču,
dokler ponudnik ne izpolni vseh obveznosti
po prodajnih pogojih, ali dokler ne postane
sklep sodišča o odklonitvi domika ladje pravnomočen, in je predmet zastavne pravice
za vse obveznosti, ki nastanejo zoper njega
iz prodaje.
– Vse davčne obveznosti in ostale stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice
mora plačati kupec.
Okrajno sodišče v Kopru
Št. 351/2011
Ob-5262/11
Občina Šoštanj na podlagi 16. člena
Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/08 – UPB-2), 38. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11) ter Sklepa Sveta Občine
Šoštanj o načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Šoštanj za leto 2011
(Uradni list Občine Šoštanj, št. 1/2011 in
7/2011) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
(ponovno)
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, tel. 03/898-43-00,
faks 03/898-43-33.
2. Predmet javne dražbe bodo naslednje
nepremičnine:
a) Nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 409 in 410/1, v skupni izmeri 1134 m2,
v k.o. Šoštanj;
Izklicna cena je 35.000,00 EUR.
b) Kmetijsko zemljišče – gozd, grajska planina, parc. št. 68/1 – gozd, v izmeri 48,1694 ha, k.o. Skorno pri Šoštanju.
Izklicna cena je 185.000,00 EUR.
c) Poslovni prostor, v izmeri 23,98 m2,
v pritličju večstanovanjske stavbe, zgrajene
na zemljišču, parc. št. 1071/1, k.o. Šoštanj,
na Trgu b. Mravljakov 7, v Šoštanju, z identifikacijsko številko stavbe 607, posamezni
del stavbe št. 13.
Izklicna cena je 21.000,00 EUR.
3. Nepremičnina pod a) je gradbena parcela – delno komunalno opremljena, predvidena za pozidavo stanovanjskega objekta, skladno z veljavnim prostorskim aktom,
ki ureja poselitveno območje, kjer parcela
leži.
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4. Nepremičnina pod b) je kmetijsko zemljišče, gozd z imenom »grajska planina«,
ki se razteza levo od lokalne ceste Florjan–Bele Vode, in meri po katastrskih podatkih 48,1694 ha. Na nepremičnini obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom
Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 55/03 – UPB1 in 43/11).
5. Nepremičnini pod c) poslovni prostor, primeren za mirno dejavnost, v izmeri 23,98 m2, sestavljata ga dva povezana
prostora in sanitarije.
6. Pogoji javne dražbe: Dražitelji morajo
najkasneje eno uro pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in predložiti:
a) potrdilo o vplačani varščini v višini
10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo
dražijo,
b) podatke o osebnem oziroma transakcijskem računu za primer vrnitve varščine,
c) fotokopijo osebnega dokumenta (velja
za fizične osebe),
d) davčno številko oziroma ID številko
za DDV,
e) pisno overjeno pooblastilo za zastopanje, v primeru, da je za zastopanje na
dražbi pooblaščena druga pravna ali fizična
oseba.
7. Vsak dražitelj mora plačati varščino
v višini 10% izklicne cene nepremičnine,
ki jo bo dražil, na podračun EZR Občine
Šoštanj, št. 01326-0100018560, 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 osmih dneh po končani
dražbi.
8. V primeru, da se bo na ponudbo za
odkup nepremičnine, navedene pod b) parc.
št. 68/1, k.o. Skorno pri Šoštanju, v času
njene objave na oglasni deski UE Velenje
priglasil kateri izmed predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu ZKZ, bo varščina
brezobrestno vrnjena tudi najugodnejšemu
dražitelju in sicer v roku 3 dni od pravnomočnosti odločbe o odobritvi pravnega posla.
9. Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po opravljeni javni dražbi oziroma po poteku
roka za uveljavitev predkupne pravice skleniti pogodbo o prodaji nepremičnine in poleg
dosežene cene za nepremičnino plačati tudi
pripadajoči davek (na promet nepremičnin
za nepremičnine pod b) in c) oziroma 20%
DDV za nepremičnino pod a). V primeru, da
kupec, ki je na dražbi uspel, v navedenem
roku ne podpiše pogodbe, se lahko rok za
sklenitev pogodbe podaljša, vendar ne za
več kot 15 dni. Če najugodnejši dražitelj ne
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, že
vplačano varščino zadrži Občina Šoštanj.
10. Kupnina za nepremičnino bo morala
biti poravnana v roku 30 dni od podpisa
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki
je naveden, je bistvena sestavina pravnega
posla. Izročitev nepremičnine in zemljiško
knjižnega dovolila za vpis lastništva se opravi po plačilu celotne kupnine.
11. Nakup vseh nepremičnin se opravi
po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.
12. Pravila javne dražbe:
a) Dražbo vodi komisija, imenovana
s sklepom župana, dražba je ustna.
b) Draži lahko tisti, ki je najmanj eno
uro pred javno dražbo predložil vsa zahtevana dokazila iz 6. točke.
c) Najnižji znesek višanja za nepremičnine, navedene pod točko a) in c) zna-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ša 500,00 EUR, najnižji znesek višanja
za nepremičnino pod točko b) pa znaša
1.000,00 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).
j) Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati osebe, navedene v drugem
odstavku 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11).
13. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan
pa je vrniti varščino brez obresti ter poravnati stroške v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
14. Javna dražba bo opravljena v sredo,
23. 11. 2011, ob 14. uri, v sejni sobi Občine
Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
15. Vsa dodatna pojasnila in informacije
lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Upravi Občine Šoštanj, vsak delovni dan, med
10. in 12. uro, na tel. 03/898-43-00. Ogled
nepremičnin in druge dokumentacije v zvezi
z nepremičnino je možen po predhodnem
dogovoru.
Občina Šoštanj
Št. 4780-724/2011-1
Ob-5285/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
Odloka o proračunu Mestne občine Ljub
ljana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11)
in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana
za leto 2011
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat.številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je poslovni prostor
z oznako PO1 v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe, na naslovu Cesta v Mestni
log 20 v Ljubljani z id. oznako nepremičnine
1722-4076-803, v skupni izmeri 23,53 m2
s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih delih stavbe in pripadajočem zemljišču, ki pripada temu posameznemu delu.
Poslovni prostor se nahaja v stavbi št. 4076,
ki stoji na parc. št. 1695/8, 1695/6, 252/6,

252/5, 252/2, 252/3, 252/1, 253/1, 252/4,
k.o. Trnovsko predmestje.
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z MOL sklenjeno najemno razmerje za določen čas do 26. 11. 2015. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po
najemni pogodbi.
Izklicna cena: 35.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba.
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, številka: 01261-0100000114, sklic na
številko: 000-431000 v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 24. 11.
2011, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom
ob 12. 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 se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu,
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predloži izpisek iz sodnega registra
(samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne
sme biti starejši od treh mesecev,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni
upravičenci morajo do začetka javne draž-
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be vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za poslovni prostor z oznako PO1 na naslovu Cesta v Mestni log 20,
Ljubljana«.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba je
Mihaela Topolovec Šiker.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino bo možen po predhodnem dogovoru na zgoraj navedenem
kontaktu.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
v Uradnem listu RS in na spletni strani Mestne občine Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-187/2011
Ob-5286/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
Odloka o proračunu Mestne občine Ljub
ljana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11)
in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana
za leto 2011
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub

ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je poslovni prostor
s skladiščem z oznako L7 (PO1 in PO2)
v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe,
na naslovu Koseskega ulica 1a v Ljubljani,
z id. oznako nepremičnine 1722-4076-69,
v skupni izmeri 32,84 m2, s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih delih
stavbe in pripadajočem zemljišču, ki pripada temu posameznemu delu. Poslovni
prostor se nahaja v stavbi št. 4076, ki stoji
na parc.št. 1695/8, 1695/6, 252/6, 252/5,
252/2, 252/3, 252/1, 253/1, 252/4, k.o. Trnovsko predmestje.
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z MOL sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem
podpisa pogodbe prevzel vse pravice in
obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.
Izklicna cena: 55.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba.
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, številka: 01261-0100000114, sklic na
številko: 000-431000 v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 24. 11.
2011, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom
ob 11.40.
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 se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu,
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– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predloži izpisek iz sodnega registra
(samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne
sme biti starejši od treh mesecev,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni
upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za poslovni prostor z oznako
L 7 na naslovu Koseskega 1a, Ljubljana«
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba je
Mihaela Topolovec Šiker.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino bo možen po predhodnem dogovoru na zgoraj navedenem
kontaktu.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
v Uradnem listu RS in na spletni strani Mestne občine Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
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Razpisi delovnih mest
Ob-5223/11
Svet javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Vrtca Mavrica Vojnik, Prušnikova 29
A, 3212 Vojnik, na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, št. 75/96),
razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka za ravnatelja/ravnateljico
mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje
po 53. členu ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
65/09 – popravek in 20/11). Na razpis se
lahko prijavijo tudi kandidati/ke, ki izpolnjujejo pogoje po 145. členu ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besdilo,
36/08, 58/09, 65/09 – popr. in 20/11), ter
43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Uradni
list RS, št. 64/01).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
obdobje 5-ih let.
Predviden začetek dela bo 1. 3. 2012.
Pisne prijave z overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom,
izpisom dejstev iz kazenske evidence ter
programom vodenja Zavoda, pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti
ovojnici z oznako »za razpis ravnatelja« na
naslov: Svet Vrtca Mavrica Vojnik, Prušnikova 29 A, 3212 Vojnik.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Svet javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda
Vrtca Mavrica Vojnik
Št. 0303/2011
Ob-5257/11
Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 35, Radovljica, na podlagi 23. člena ZDR (Uradni list RS, 42/02,
103/07), 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 12/91, 8/96), 56., 57.
in 69. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07),
34. člena Statuta Dom dr. Janka Benedika
Radovljica in sklepa 18. seje sveta doma,
z dne 27. 10. 2011, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž).
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki, poleg splošnih pogojev, izpolnjuje
še pogoje v skladu s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu. Poleg
tega mora predložiti program dela z vizijo
za mandatno obdobje.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni po končanem izbirnem postopku sveta doma.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili in
program dela z vizijo za mandatno obdobje
pošljejo v 8 dneh po objavi, na naslov: Dom
dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerje-

va 35, 4240 Radovljica, z oznako »Za Svet
doma – razpis za direktorja«.
Dom dr. Janka Benedika Radovljica
Št. 100-0002/2011
Ob-5273/11
Na podlagi sklepa 4. redne seje Sveta
centra za socialno delo Radlje ob Dravi,
z dne 26. 10. 2011, Svet Centra za socialno delo Radlje ob Dravi razpisuje delovno
mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Radlje ob Dravi.
Za direktorja/direktorico je po določilih
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 451/94, Odl. US: U-I-104/92,
8/96, 18/98, odl. US: U-I-34/98, 36/00 –
ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 114/05 – ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07 popr., 41/07 - por., 5/08 – ZUTPG in73/08
– ZUTPG, 122/2007, odl. US: U-I-11/07-45,
61/2010 ZSVarPre, 62/2010ZUPJS) ter 26.
in 28 člena Statuta Centra za socialno delo
Radlje ob Dravi, lahko imenovan/imenovana kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih
pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja; ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja.
Od kandidatov se pričakuje, da razpisni
komisiji predstavijo program dela, oziroma
vizijo dela Centra za socialno delo Radlje
ob Dravi v pisni obliki.
Izbrani/ izbrana kandidat/kandidatka bo
imenovan/imenovana za dobo 5 let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev z življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Center
za socialno delo Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi, z oznako »Za
razpis«.
Rok za prijavo je 8 dni od objave razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo
Radlje ob Dravi

Št. 97
Ob-5274/11
Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri
Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri
Jelšah, na podlagi sklepa 1. redne seje dne
26. 10. 2011, 40. in 41. člena Statuta Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah razpisuje
delovno mesto
direktorja/direktorice Zdravstvenega
doma Šmarje pri Jelšah.
Poleg pogojev, predpisanih z zakonom
od kandidata/ke pričakujemo:
– visoko strokovno izobrazbo;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od
tega 3 leta na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih;
– da je državljan/ka RS;
– da obvlada slovenski jezik;
– da predloži program dela in razvoja
zdravstvenega doma ter opredeli svojo vlogo pri njegovi realizaciji.
Mandat traja 4 leta in se začne na dan
izdaje soglasij občin ustanoviteljic k imenovanju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo
v 15 dneh po objavi na naslov: Zdravstveni
dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16,
3240 Šmarje pri Jelšah z oznako: »Prijava
na razpis – Ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni v zakonsko določenem roku.
Svet Zdravstvenega doma
Šmarje pri Jelšah
Ob-5275/11
Svet Javnega zavoda Mladinski center
Medvode na podlagi sklepa z dne 25. 10.
2011, v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93,
66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in
36/00), Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Medvode (Uradni list
RS, št. 103/08) in Statutom Javnega zavoda
Mladinski center Medvode, objavlja prosto
delovno mesto
direktorja javnega zavoda (m/ž) – Mladinski center Medvode.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
ki jih določa zakon, izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba s področja
družbenih ali humanističnih ved,
– pet let delovnih izkušenj na vodstvenih
položajih,
– poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za vodenje in organiziranje
dela v javnem zavodu,
– izpolnjevanje pogojev o nekaznovanosti.
Kandidati za direktorja morajo predložiti:
– program dela in razvoja zavoda za
obdobje petih let,
– izjavo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe (stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena),
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih
delovnih izkušenj,
– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
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preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– izjavo, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da kandidat za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev dovoljuje Svetu
zavoda Mladinski center Medvode vpogled
v podatke iz uradnih evidenc.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
petih let. Po poteku mandatne dobe je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 14 dneh od objave v Uradnem listu RS, do vključno 18. 11.
2011 na naslov: Mladinski center Medvode,
Cesta ob Sori 13, 1215 Medvode, z oznako:
''Prijava na razpis – direktor Mladinskega
centra Medvode – Ne odpiraj!'' Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Svet zavoda
Mladinski center Medvode
Št. 57/2011
Ob-5290/11
Svet Doma upokojencev Vrhnika, na
podlagi 32., 33. in 34. člena Statuta, 32.
in 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91) ter 56. in 57. člena Zakona
o socialnem varstvu – uradno in prečiščeno
besedilo (Uradni list RS, št. 36/04, št. 69/05
– odl. US, 21/06 – odl. US) objavlja razpis
delovnega mesta
direktorja/direktorice doma.
Pogoji:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu
ali
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba druge družboslovne, zdravstvene ali
medicinske smeri, pet let delovnih izkušenj
in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let
delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva in opravljen
strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu.
Mandat direktorja/direktorice traja 5 let.
Prijavo s pisnimi dokazili o izpolnjevanju
zakonskih pogojev, kratkim življenjepisom,
opisom delovne kariere ter vizijo razvoja
doma, naj kandidati/tke pošljejo v 14 dneh
(koledarskih) od objave razpisa na naslov:
Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13,
1360 Vrhnika, s pripisom: »Razpis – direktor
(Ne odpirati)«.
Kandidati/tke bodo obveščeni o izboru
v 30 dneh (koledarskih) po zaključnem razpisnem roku.
Dom upokojencev Vrhnika
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Druge objave
Št. 430-651/2010
Ob-5283/11
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) objavlja
informativno zbiranje ponudb
za najem poslovnih prostorov –
avtomehanične delavnice za potrebe
Policijske uprave Maribor
Na območju Mestne občine Maribor iščemo na samostojni lokaciji neopremljene poslovne avtomehanične delavnice, okvirne
površine od 290 m2 do 400 m2, ki vključujejo
servisne in skladiščne prostore ter sanitarije za potrebe opravljanja avtomehaničnih
storitev.
V okviru lokacije je potrebno zagotoviti
tudi večje dvorišče (minimalno 10 parkirnih
mest).
Prostori naj bodo smiselno zaključena
celota in morajo imeti uporabno dovoljenje,
kar je potrebno priložiti tudi k ponudbi.
Informativne ponudbe morajo prispeti
na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve
Republika Slovenije, Urad za logistiko, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, najkasneje do ponedeljka, 21. 11. 2011 do 12. ure.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 94/2011
Ob-5254/11
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, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 34/11), sklepa Sveta Krajevne skupnosti,
številka 7 z dne 9. 9. 2011, Krajevna skupnost Železniki objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Krajevna skupnost Železniki, Trnje 39, 4228
Železniki.
2. Lastnik nepremičnine: Krajevna skupnost Železniki, Trnje39, 4228 Železniki.
3. Predmet in opis predmeta prodaje
Stvarno premoženje, ki je predmet prodaje, je garsonjera P/1 in kletjo K/1, K/2, na
naslovu Na Kresu 8, Železniki. Stanovanje se
nahaja v drugem nadstropju večstanovanjske
stavbe, na naslovu Na Kresu 8, Železniki, ki je
bila zgrajena leta 1962. Neto površina stanovanja je 29,04 m2, s kletjo v površini 2,16 m2
in 4,21 m2. Koristna površina stanovanja
je 22,67 m2, in obsega: sobo in kuhinjo, v površini 15,64 m2, balkon, 2,06 m2, kopalnico
z WC, v površini 3,62 m2, predsobo, v površini 1,71 m2 in klet, v površini 2,16 m2 in klet,
v površini 4,21 m2. Stanovanje je bilo pred
kratkim delno obnovljeno.
Stanovanje je priključeno na vodovodno,
električno, telefonsko, kanalizacijsko omrežje in na daljinsko ogrevanje.
Stanovanje je prazno.
Stanovanje je, kot posamezni del stavbe
(v etažni lastnini) vpisano v zemljiško knjigo,
ID znak: 2062-209-2, ID osnovnega položaja: 9453750.

4. Izklicna cena: 28.000,00 EUR.
Poleg kupnine je kupec dolžan plačati
še davek na promet nepremičnin, stroške
overitve podpisa in stroške vpisa lastninske
pravice v zemljiško knjigo.
5. Vrsta pravnega posla: prodaja, po načelu videno – kupljeno.
6. Varščina: ponudniki so dolžni položiti
varščino, kot garancijo za resnost ponudbe.
Varščina znaša 10% od izklicne cene, določene v 4. točki. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na TRR: Krajevne skupnosti
Železniki, št. 01346-6450866085, ki se vodi
pri UJP Kranj, sklic.: 720001, s pripisom
»varščina za nakup stanovanja«. Vplačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v vrednost pogodbe,
neuspelim ponudnikom pa bo brezobrestno
vrnjena v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.
7. Oblika in pogoji predložitve ponudbe
Ponudba mora biti predložena v pisni
obliki.
Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku: ime/firmo ponudnika, naslov/sedež, davčno številko,
EMŠO/matično številko, telefonsko št. in
e-poštni naslov kontaktne osebe, številko
transakcijskega računa ter naziv in naslov
banke za vračilo vplačane varščine,
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene v 4. točki tega razpisa (ponudba, ki bo vsebovala nižjo ceno od izklicne,
bo kot nepravilna zavrnjena),
c) dokazilo o plačani varščini,
d) dokazilo, da ima ponudnik pravico
pridobiti lastninsko pravico na nepremičnini
v Republiki Sloveniji (kopija osebne izkaznice ali potnega lista ter davčna številka
za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega/poslovnega registra in davčno številko za
pravne osebe),
e) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa,
f) izjava ponudnika, da ponudba velja
najmanj do 28. 12. 2011.
Celotna ponudba in vsi priloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku ali
v uradnem prevodu v slovenski jezik, overjenem po sodnem tolmaču.
Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj –
ponudba za nakup stanovanja«. Ponudbo
ponudniki vložijo osebno v pisarno Krajevne
skupnosti Železniki, Trnje 39, Železniki ali
pošljejo po pošti na naslov: Krajevne skupnost Železniki, Trnje 39, 4228 Železniki.
Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoj
naziv ter sedež.
8. Pogoji prodaje oziroma pogoji, ki jih
sprejemajo ponudniki
Pogoji prodaje, ki so tudi sestavni del
prodajne pogodbe, so naslednji:
– stanovanje se prodaja po pravilu videno-kupljeno in morebitne kasnejše reklamacije kupcev ne bodo upoštevane;
– prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom, ki ga bo izbrala
pristojna komisija;
– z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najpozneje v 15 dneh
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponu-

dnika; če najugodnejši ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, lahko organizator 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, organizator zadrži njegovo
varščino;
– izbrani ponudnik plača kupnino v roku
8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe;
plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina posla in v primeru zamude se
šteje, da je pogodba razvezana po samem
zakonu;
– plačana varščina se brezobrestno všteva v kupnino. Če kupnina ni plačana v navedenem roku 8 dni, organizator obdrži prejeto
varščino;
– davek na promet nepremičnin in morebitne druge stroške pogodbe nosi kupec;
– po prejemu ponudb se organizator lahko odloči, da se bodo s ponudniki izvedla
dodatna pogajanja;
– izbrani in neizbrani ponudniki v nobenem primeru nimajo pravice do povračila
morebitnih stroškov, ki bi jim nastali s pripravo ponudbe oziroma se tej pravici odpovedujejo.
9. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v enkratnem znesku na transakcijski račun Krajevne skupnosti Železniki, številka: 01346-6450866085, odprt pri
UJP Kranj, v roku 8 dni od dneva sklenitve
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina posla.
V primeru neplačila v roku, se pogodba
šteje za razvezano po samem zakonu in
varščina se kupcu ne vrne in jo organizator
obdrži. Izbranemu ponudniku oziroma kupcu se varščina všteva v kupnino. Po plačilu
celotne kupnine in plačilu davka na promet
nepremičnin s strani kupca, bo kupcu izročeno overjeno zemljiškoknjižno dovolilo
za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško
knjigo.
10. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki
morajo ponudbe oddati najkasneje do dne
28. 11. 2011, do 11. ure.
11. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo dne 5. 12. 2011.
12. Rok vezanosti na ponudbo: najkrajši
rok, v katerem je ponudnik vezan na oddano ponudbo, je 20 dni od roka za oddajo
ponudb.
13. Možnost ustavitve postopka: prodajalec si pridržujejo pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve
pogodbe kadarkoli ustavi. Objava javnega
poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne
zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim
ali katerim koli drugim ponudnikom skleniti
pogodbo.
14. Ogled stanovanja in kontaktne osebe
za dodatne informacije
Ogled stanovanja je mogoč od 12. 9.
2011 dalje.
Za dodatne informacije se zainteresirane osebe lahko obrnejo na Sama Potočnik, tel. 051/365-961, elektronska pošta:
ks.zelezniki@siol.net.
Krajevna skupnost Železniki
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Ob-5255/11
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, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 34/11), sklepa Sveta Krajevne skupnosti,
številka 7 z dne 9. 9. 2011, Krajevna skupnost Železniki objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Krajevna skupnost Železniki, Trnje 39, 4228
Železniki.
2. Lastnik nepremičnine: Krajevna skupnost Železniki, Trnje 39, 4228 Železniki.
3. Predmet in opis predmeta prodaje
Stvarno premoženje, ki je predmet prodaje, je enosobno stanovanje, s kabinetom
P/1, in kletjo K/1, na naslovu, Na Kresu 18,
Železniki. Stanovanje se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe, na naslovu, Na
Kresu 18, Železniki, ki je bila zgrajena leta
1971. Neto površina stanovanja je 52,20 m2,
s kletjo v površini 2,20 m2. Koristna površina stanovanja je 52,40 m2 in obsega:
sobo, v površini 7,85 m2, sobo, v površini 11,65 m2, kuhinjo, v površini 18,70 m2, kopalnico z WC, v površini 6,10 m2, predsobo,
v površini 7,00 m2 in klet, v površini 1,10 m2.
Stanovanje je bilo pred kratkim obnovljeno.
Stanovanje je priključeno na vodovodno,
električno, telefonsko, kanalizacijsko omrežje in na daljinsko ogrevanje.
Stanovanje je prazno.
Stanovanje je, kot posamezni del stavbe (v etažni lastnini), vpisano v zemljiško
knjigo, ID znak: 2062-219-1, ID osnovnega
položaja: 9591801.
4. Izklicna cena: 53.500,00 EUR.
Poleg kupnine je kupec dolžan plačati
še davek na promet nepremičnin, stroške
overitve podpisa in stroške vpisa lastninske
pravice v zemljiško knjigo.
5. Vrsta pravnega posla: prodaja, po načelu videno – kupljeno.
6. Varščina: ponudniki so dolžni položiti
varščino, kot garancijo za resnost ponudbe.
Varščina znaša 10% od izklicne cene, določene v 4. točki. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na TRR: Krajevne skupnosti
Železniki, št. 01346-6450866085, ki se vodi
pri UJP Kranj, sklic.: 720001-1, s pripisom
»varščina za nakup stanovanja«. Vplačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v vrednost pogodbe,
neuspelim ponudnikom pa bo brezobrestno
vrnjena v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.
7. Oblika in pogoji predložitve ponudbe
Ponudba mora biti predložena v pisni
obliki.
Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku: ime/firmo ponudnika, naslov/sedež, davčno številko,
EMŠO/matično številko, telefonsko št. in
e-poštni naslov kontaktne osebe, številko
transakcijskega računa ter naziv in naslov
banke za vračilo vplačane varščine,
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene v 4. točki tega razpisa (ponudba, ki bo vsebovala nižjo ceno od izklicne,
bo kot nepravilna zavrnjena),
c) dokazilo o plačani varščini,
d) dokazilo, da ima ponudnik pravico
pridobiti lastninsko pravico na nepremičnini
v Republiki Sloveniji (kopija osebne izkaznice ali potnega lista ter davčna številka

za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega/poslovnega registra in davčno številko za
pravne osebe),
e) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa,
f) izjavo ponudnika, da ponudba velja
najmanj do 28. 12. 2011.
Celotna ponudba in vsi priloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku ali
v uradnem prevodu v slovenski jezik, overjenem po sodnem tolmaču.
Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj –
Ponudba za nakup stanovanja«. Ponudbo
ponudniki vložijo osebno, v pisarno Krajevne skupnosti Železniki, Trnje 39, Železniki,
ali pošljejo po pošti na naslov: Krajevne
skupnost Železniki, Trnje 39, 4228 Železniki.
Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoj
naziv ter sedež.
8. Pogoji prodaje oziroma pogoji, ki jih
sprejemajo ponudniki
Pogoji prodaje, ki so tudi sestavni del
prodajne pogodbe, so naslednji:
– stanovanje se prodaja po pravilu videno-kupljeno in morebitne kasnejše reklamacije kupcev ne bodo upoštevane;
– prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom, ki ga bo izbrala
pristojna komisija;
– z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najpozneje v 15 dneh
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika; če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko organizator
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,
organizator zadrži njegovo varščino;
– izbrani ponudnik plača kupnino v roku
8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe;
plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina posla in v primeru zamude se
šteje, da je pogodba razvezana po samem
zakonu;
– plačana varščina se brezobrestno všteva v kupnino. Če kupnina ni plačana v navedenem roku 8 dni, organizator obdrži prejeto
varščino;
– davek na promet nepremičnin in morebitne druge stroške pogodbe nosi kupec;
– po prejemu ponudb se organizator lahko odloči, da se bodo s ponudniki izvedla
dodatna pogajanja;
– izbrani in neizbrani ponudniki v nobenem primeru nimajo pravice do povračila
morebitnih stroškov, ki bi jim nastali s pripravo ponudbe oziroma se tej pravici odpovedujejo.
9. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v enkratnem znesku, na transakcijski račun Krajevne skupnosti Železniki,
številka: 01346-6450866085, odprt pri UJP
Kranj, v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina posla. V primeru neplačila v roku, se pogodba šteje za
razvezano po samem zakonu in varščina se
kupcu ne vrne in jo organizator obdrži. Izbranemu ponudniku oziroma kupcu se varščina
všteva v kupnino. Po plačilu celotne kupnine in plačilu davka na promet nepremičnin
s strani kupca, bo kupcu izročeno overjeno
zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo.
10. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki
morajo ponudbe oddati najkasneje do dne
28. 11. 2011, do 11. ure.
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11. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo dne 5. 12. 2011.
12. Rok vezanosti na ponudbo: najkrajši
rok, v katerem je ponudnik vezan na oddano ponudbo, je 60 dni od roka za oddajo
ponudb.
13. Možnost ustavitve postopka: prodajalec si pridržujejo pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve
pogodbe kadarkoli ustavi. Objava javnega
poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne
zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim
ali katerim koli drugim ponudnikom skleniti
pogodbo.
14. Ogled stanovanja in kontaktne osebe
za dodatne informacije
Ogled stanovanja je mogoč od 7. 11.
2011 dalje.
Za dodatne informacije se zainteresirane osebe lahko obrnejo na Sama Potočnik, tel. 051/365-961, elektronska pošta:
ks.zelezniki@siol.net.
Krajevna skupnost Železniki
Ob-5284/11
Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana, objavlja na podlagi 33. in v povezavi z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, 86/10) in 35. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnin (motorno vozilo)
Kemijskega inštituta
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljub
ljana.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premič
nin po metodi javnega zbiranja ponudb.
3. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje je rabljeno vozilo:
Osebno vozilo Peugeot 607, limuzina,
2.2, TURBO D, motor 4HX, moč 98 kW, prostornina 2179 ccm, gorivo plinsko olje (6.7
l/100 km), tovarniška šifra 9D4HXB, letnik
2001, prevoženih 85.000 km.
Izhodiščna cena: 4.700,00 EUR.
Premičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Vse
stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi
kupec.
4. Dodatne informacije, ogled premičnin
Dodatne informacije v zvezi s prodajo
in ogledom premičnine lahko dobite vsak
delovni dan, na tel. 01/476-03-47, ali e-naslov: andreja.kokalj@ki.si, kontaktna oseba
Andreja Kokalj.
Priloga razpisne dokumentacije je obrazec ponudba (priloga 1), na katerem ponudniki oddajo svojo ponudbo ter vzorec
pogodbe (priloga 2), v katerem so določene
pogodbene obveznosti kupca premičnine.
Razpisna dokumentacija iz prejšnjega od
stavka je na voljo na spletni strani Kemijskega inštituta: http://www.ki.si, v tiskani verziji
jo lahko ponudniki prevzamejo osebno pri
kontaktni osebi na sedežu Kemijskega inštituta.
5. Pogoji za udeležbo v postopku
5.1. Plačilo varščine
Ponudnik je dolžan vplačati varšči
no za resnost ponudbe v višini 10% po
nujene cene na račun Kemijskega inštituta, št. 01100-6030344533, pri UJP (Banka
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Slovenije), in sicer do roka za oddajo ponudbe.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi
ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po
izboru najugodnejšega ponudnika. Varščina
se ne obrestuje.
Prodajalec ima pravico zadržati plačano
varščino:
– če izbrani ponudnik ne podpiše pro
dajne pogodbe v roku 8 dni po prejemu
obvestila o izbiri,
– če izbrani ponudnik odstopi od po
godbe,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine
v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe
ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo
oziroma odstopi od pogodbe.
5.2. Način, mesto in rok za oddajo po
nudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah, najkasneje do
22. 11. 2011, do 10. ure, na naslov: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana,
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
vozila«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
označen polni naziv in naslov pošiljatelja
ponudbe.
Ponudba, ki ne bo pravočasno dosta
vljena na naslov prodajalca, bo neodprta vr
njena ponudniku. Ponudbe lahko ponudniki
v roku za oddajo ponudb oddajo tudi oseb
no, vsak delovni dan, na vložišču prodajalca,
na naslovu Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.
5.3. Zavezujoča ponudba mora vsebo
vati:
1) ponudbo za nakup premičnine, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne, in izjavo o ve
ljavnosti ponudbe do dne 30. 12. 2011 (po
nudba na predpisanem obrazcu in dokazilo
o plačilu varščine) – priloga 1;
2) vsi ponudniki morajo predložiti izpol
njeno, na vsaki strani parafirano in pravne
osebe tudi žigosano prodajno pogodbo –
priloga 2.
6. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po
nudb bo dne 22. 11. 2011, ob 12. uri, v pro
storih Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19,
1000 Ljubljana. K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma
njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno
pooblastilo.
7. Izbor najugodnejšega ponudnika, skle
nitev pogodbe in plačilo kupnine
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo iz
polnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in
bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je ponujena najvišja cena. V primeru, da
enako ceno ponudi več ponudnikov, se naj
ugodnejšim ponudnikom posreduje poziv
k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna
pogajanja o ceni.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše
ga ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbi
ri. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri,
v nasprotnem primeru se šteje, da je od
nakupa odstopil.
Rok za plačilo kupnine je 8 dni od skle
nitve pogodbe. Kupnina se plača na račun
prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi.
Položena varščina se všteje v kupnino. Pla
čilo celotne kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe.
8. Drugi pogoji in pogodbene obveznosti
Izbrani ponudnik mora prevzeti premični
no v roku 5 dni po plačilu celotne kupnine, in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sicer na način in pod pogoji, ki so določeni
v prodajni pogodbi.
V primeru, da izbrani ponudnik ne pre
vzame premičnine v roku iz prejšnjega od
stavka, ima prodajalec pravico zaračunati
izbranemu ponudniku pogodbeno kazen
v višini 50,00 EUR za vsak dan zamude.
9. Ustavitev postopka: prodajalec si
pridrži pravico, da brez kakršnekoli odško
dninske odgovornosti do sklenitve pogodbe
prekine oziroma ustavi postopek prodaje.
Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane
varščine vrnejo ponudnikom v neobrestova
nem znesku.
Kemijski inštitut, Ljubljana
Ob-5234/11
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
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 Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine
za leto 2011, ki je priloga Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 23/11), sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Žiri dne 22. 3. 2011,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanega
stavbnega zemljišča za izgradnjo
večstanovanjskega objekta
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226
Žiri, mat. št. 5883202, ID št. za DDV:
SI69533768.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet razpisa je prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča (parc. št. 349/22,
k.o. Dobračeva, ID 4981375) v izmeri
1115 m2. Zemljišče je locirano v območju
centra Žirov ob robu kompleksa že obstoječih večstanovanjskih objektov in posameznih stanovanjskih hiš. Nepremičnina ni komunalno opremljena.
Izhodiščna prodajna vrednost stavbnega zemljišča je 124.155,25 EUR oziroma 111,35 EUR/m2.
Izhodiščna cena ne vsebuje 20% davka
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
– Notarski stroški, stroški dajatev na promet nepremičnin in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo bremenijo
kupca. Vpis v zemljiško knjigo lahko predlaga vsaka od pogodbenih strank.
– Osnovni pogoji gradnje na stavbnem
zemljišču, ki je predmet prodaje, so določeni
z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri (Uradni list RS, št. 1/11) (EUPZI126 CU) in prostorsko preverbo zemljišča (projekt 29/08, Božič d.o.o. Inženiring
Idrija, junij 2008). Gabariti, oblika objekta
in naklon strehe so prilagojeni že obstoječi pozidavi. Objekt naj ima klet, pritličje in
tri nadstropja, kar omogoča ureditev od 10
do 12 stanovanjskih enot. Tloris objekta je
okvirno 20 mx10 m. Na parceli je možno
urediti minimalno 20 parkirnih mest. Objekt
stoji pravokotno na lokalno cesto, s katere
je urejen dostop do objekta.
Na predmetnem zemljišču je ponudnik
oziroma kupec dolžan zgraditi večstano-

vanjski objekt. Struktura stanovanj in s tem
število stanovanj naj bo odraz kupčeve analize trga.
Skladno s projektom in pridobljenim
gradbenim dovoljenjem mora urediti okolico
objektov in zgraditi potrebno število parkirnih mest. Zagotoviti mora kvaliteto izvedbe
v skladu z veljavnimi gradbenimi standardi.
– Rok veljavnosti ponudbe mora biti
90 dni od dneva poteka roka za oddajo
ponudb.
– Izbrani ponudnik mora najkasneje
v 15 dneh po opravljeni izbiri s prodajalcem
skleniti prodajno pogodbo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z določbami tega
javnega poziva. Če izbrani ponudnik v navedenem roku ne podpiše pogodbe, velja
da je kupec odstopil od pogodbe. V tem primeru ima prodajalec pravico obdržati dano
varščino.
– Ponudnik mora plačati kupnino najkasneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe,
in sicer na TRR Občine Žiri. V nasprotnem
primeru lahko Občina Žiri že sklenjeno pogodbo razdre in unovči varščino za resnost
ponudbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen je bistvena sestavina pravnega posla.
– Z zgrajenimi stanovanji lahko kupec
prosto razpolaga oziroma jih proda na trgu.
– Kupec mora pridobiti gradbeno dovoljenje v roku 6-ih let po sklenjeni pogodbi.
– Prodajalec si bo s kupoprodajno pogodbo izgovoril odkupno pravico, da je pri
morebitni prodaji nepremičnin, ki so predmet tega javnega povabila, kupec dolžan
nepremičnino najprej ponuditi v odkup
prodajalcu (Občini Žiri; odkupnemu upravičencu), in sicer pod enakimi pogoji, kot
jo Občina Žiri prodaja kupcu s to pogodbo
(vrniti kupnino brez obresti). Občina Žiri
bo lahko to odkupno pravico uveljavljala
v 10 letih po podpisu kupoprodajne pogodbe, ta pravica pa bo vpisana tudi v zemljiški
knjigi. V primeru vlaganj kupca v predmetne nepremičnine se bodo le-ta ocenila po
sodno zapriseženem cenilcu ter upoštevala
pri določitvi kupnine.
– Objava javnega razpisa za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnino, ki je predmet
tega razpisa.
– Občina Žiri lahko začeti postopek do
sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom povrne plačana varščina in izkazani stroški za
prevzem razpisne dokumentacije.
4. Varščina za resnost ponudbe: za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati
varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine na transakcijski račun Občine
Žiri, št. 01347-0100007346, odprt pri Banki
Slovenije, namen nakazila: varščina, model 00, sklic 714199. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Neizbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika.
5. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti
svoje točne podatke (ime in priimek/naziv
ponudnika, naslov/sedež ponudnika, odgovorno osebo-podpisnika pogodbe, številko
transakcijskega računa ponudnika in pri kateri banki je račun odprt, davčno št. ponudnika, emšo/matično številko ponudnika, številko telefona, telefaksa in elektronski naslov
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ter kontaktno osebo ponudnika) na obrazcu
– podatki o ponudniku.
– Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti
višino ponujene kupnine (ki ne sme biti nižja
od izhodiščne vrednosti nepremičnine) na
obrazcu – ponudba za nakup nepremičnin
v lasti Občine Žiri.
– Če je ponudnik; pravna oseba
mora predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ni starejše od 30 dni; samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra Davčne
uprave RS; fizična oseba mora predložiti
potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega
dokumenta.
– Ponudnik mora predložiti izjavo, da
zoper njega ni uveden ali začet kateri izmed postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja
(Zakon o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) na obrazcu –
izjava ponudnika.
– Ponudnik mora predložiti dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja,
ki ni starejši od 30 dni.
– Ponudnik mora priložiti potrdilo o vplačani varščini, ki ga potrdi poslovna banka, ki
je izvedla plačilo.
– Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo,
da se strinja z v razpisu določenimi pogoji
prodaje, na obrazcu – izjava ponudnika.
6. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo zainteresirani ponudniki dvignejo v tajništvu Občine Žiri, Loška c. 1, Žiri,
v času uradnih ur, ali na spletni strani: www.
ziri.si/slo/main.asp.
7. Rok in naslov za vložitev ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
z oznako »Ponudba za nakup stavbnega
zemljišča– ne odpiraj!« Ovojnica naj vsebuje
tudi polni naslov ponudnika.
Ponudbe se bodo štele za pravočasne
kolikor bodo prispele na prej navedeni naslov do 23. 11. 2011, do 14. ure. Odpiranje ponudb bo dne 23. 11. 2011, ob 14.15,
v prostorih Občine Žiri, na Loški cesti 1, Žiri,
I. nadstropje. Odpiranje ponudb bo javno.
8. Naslov in oseba, od katere se lahko
zahteva dodatne informacije: informacije so
zainteresiranim na voljo na sedežu Občine
Žiri, pri Nini Poljanšek, tel. 04/50-50-713,
e-mail: nina.poljansek@obcina.ziri.si, in
Franciju Kranjc, tel. 04/50-50-718, e-mail
franci.kranjc@obcina.ziri.si, kjer se lahko
dogovorite tudi za ogled zemljišča.
9. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja cena za odkup zemljišča ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi
najugodnejšo ceno, se bodo s ponudniki
izvedla dodatna pogajanja.
10. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni po preteku
roka za javno zbiranje ponudb.
Občina Žiri
Ob-5235/11
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri, 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 Načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem občine za leto
2011, ki je priloga Odloka o proračunu Obči-

ne Žiri za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11)
sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta
Občine Žiri dne 22. 3. 2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226
Žiri, mat. št. 5883202, ID št. za DDV:
SI69533768.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet prodaje je stanovanje na
parc. št. *158/1, k.o. Žiri, št. 2, v stanovanjskem objektu na Jobstovi cesti 9,
Žiri, v skupni izmeri 36,66 m2. Nahaja se
v 1. nadstropju objekta nekdanje policijske postaje Žiri in obsega: sobo, v izmeri 14,73 m2, drugo sobo 15,06 m2, kopalnico
z WC-jem 2,47 m2, predsobo 2,04 m2, kuhinjo 2,36 m2, skupaj v izmeri 36,66 m2.
Stanovanju pripada souporaba kleti
v skupni izmeri 3 m2, pralnice v skupni izmeri 6,1 m2 in uporaba skladišča, v izmeri 4,38 m2. Našteti prostori niso predmet
prodaje.
Dostop do stanovanja je možen skozi
skupni vhod.
Objekt, v katerem se stanovanje nahaja, ima: podometno električno instalacijo,
skupno vodovodno instalacijo z odtoki speljanimi v kanalizacijo, ogrevanje na tekoča
goriva in telefonski priključek. Nahaja se ob
regionalni cesti s hodniki za pešce in javno
razsvetljavo. Pred objektom je asfaltirano
dvorišče.
Stanovanje je bilo izdelano leta 1979,
ni obremenjeno z najemnim razmerjem, je
vzdrževano in primerno za takojšnjo vselitev.
Stanovanje ni vpisano v zemljiško knjigo
kot etažna lastnina.
Izhodiščna prodajna vrednost nepremičnine je 30.600,00 EUR.
3. Pogoji prodaje
– Nepremičnina se prodaja po načelu
«videno – kupljeno«.
– Notarski stroški, stroški dajatev na promet nepremičnin in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo bremenijo
kupca. Vpis v zemljiško knjigo lahko predlaga vsaka od pogodbenih strank.
– Rok veljavnosti ponudbe mora biti
90 dni od dneva poteka roka za oddajo
ponudb.
– Izbrani ponudnik mora najkasneje
v 15 dneh po opravljeni izbiri s prodajalcem
skleniti prodajno pogodbo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z določbami tega
javnega poziva. Če izbrani ponudnik v navedenem roku ne podpiše pogodbe, velja
da je kupec odstopil od pogodbe. V tem primeru ima prodajalec pravico obdržati dano
varščino.
– Ponudnik mora plačati kupnino najkasneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe,
in sicer na TRR Občine Žiri. V nasprotnem primeru lahko Občina Žiri že sklenjeno pogodbo razdre in unovči varščino za
resnost ponudbe. Plačilo kupnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
– Objava javnega razpisa za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnino, ki je predmet
tega razpisa.
– Občina Žiri lahko začeti postopek do
sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli brez
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obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom povrne plačana varščina in izkazani stroški za
prevzem razpisne dokumentacije.
4. Varščina za resnost ponudbe: za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati
varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine na transakcijski račun Občine
Žiri, št. 01347-0100007346, odprt pri Banki
Slovenije, namen nakazila: varščina, model 00, sklic 714199. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Neizbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika.
5. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti
svoje točne podatke (ime in priimek/naziv
ponudnika, naslov/sedež ponudnika, odgovorno osebo-podpisnika pogodbe, številko
transakcijskega računa ponudnika in pri kateri banki je račun odprt, davčno št. ponudnika, EMŠO/matično številko ponudnika,
številko telefona, telefaksa in elektronski
naslov ter kontaktno osebo ponudnika) na
obrazcu – podatki o ponudniku.
– Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti
višino ponujene kupnine (ki ne sme biti nižja
od izhodiščne vrednosti nepremičnine) na
obrazcu – ponudba za nakup nepremičnin
v lasti Občine Žiri.
– Če je ponudnik: pravna oseba
mora predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ni starejše od 30 dni, samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra Davčne
uprave RS, fizična oseba mora predložiti
potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega
dokumenta.
– Ponudnik mora predložiti izjavo, da
zoper njega ni uveden ali začet kateri izmed postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja
(Zakon o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) na obrazcu –
izjava ponudnika.
– Ponudnik mora predložiti dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja,
ki ni starejši od 30 dni.
– Ponudnik mora priložiti potrdilo o vplačani varščini, ki ga potrdi poslovna banka, ki
je izvedla plačilo.
– Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo,
da se strinja z v razpisu določenimi pogoji
prodaje, na obrazcu – izjava ponudnika.
6. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo zainteresirani ponudniki dvignejo v tajništvu Občine Žiri, Loška c. 1, Žiri,
v času uradnih ur, ali na spletni strani: www.
ziri.si/slo/main.asp.
7. Rok in naslov za vložitev ponudb:
Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
z oznako »Ponudba za nakup stanovanja,
Jobstova cesta 9!« Ovojnica naj vsebuje
tudi polni naslov ponudnika.
Ponudbe se bodo štele za pravočasne
kolikor bodo prispele na prej navedeni naslov do 23. 11. 2011, do 14. ure. Odpiranje ponudb bo dne 23. 11. 2011, ob 14.45,
v prostorih Občine Žiri, na Loški cesti 1, Žiri,
I. nadstropje. Odpiranje ponudb bo javno.
8. Naslov in oseba, od katere se lahko
zahteva dodatne informacije: informacije so
zainteresiranim na voljo na sedežu Občine
Žiri, pri Nini Poljanšek, tel. 04/50-50-713,
e-mail nina.poljansek@obcina.ziri.si, in
Franciju Kranjc, tel. 04/50-50-718, e-mail

Stran

2600 /

Št.

88 / 4. 11. 2011

franci.kranjc@obcina.ziri.si, kjer se lahko
dogovorite tudi za ogled zemljišča.
9. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja cena za odkup zemljišča, ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi
najugodnejšo ceno, se bodo s ponudniki
izvedla dodatna pogajanja.
10. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni po preteku
roka za javno zbiranje ponudb.
Občina Žiri
Ob-5236/11
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri, 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 Načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem občine za leto
2011, ki je priloga Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11)
sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta
Občine Žiri dne 22. 3. 2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo opuščene stanovanjske hiše
z zemljiščem
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226
Žiri, mat. št. 5883202, ID št. za DDV:
SI69533768.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet prodaje je stanovanjska hiša, na
naslovu Žirovski vrh 71, Žiri (parc. št. *170,
v izmeri 38 m2 - stavbišče) skupaj z zemljiščem (parc. št. 440/5, v izmeri 155 m2 - sadovnjak). Obe nepremičnini sta vpisani pod
k.o. Žirovski vrh in se prodajata skupaj.
Nepremičnina je locirana v Žirovskem
vrhu na prisojni, rahlo nagnjeni legi, obrnjeni proti jugozahodu. Oddaljenost od centra
Žirov je cca 4 km.
Dostop do hiše je asfaltirana cesta.
Hiša nima priključka za vodovodno, telefonsko in kanalizacijsko omrežje, kakor
tudi ne električnega priključka oziroma je bil
le-ta odklopljen.
Stanovanjska hiša je pritlična in ima
naslednje prostore: vežo, kuhinjo in sobo.
Zgrajena je bila leta 1951 in je že dalj časa
nenaseljena in dotrajana, primerna za rušenje.
Na parceli je možna nadomestna gradnja, pogoji gradnje pa so določeni z veljavnimi prostorskimi načrti Občine Žiri.
Izhodiščna prodajna vrednost nepremičnine je 9.500,00 EUR.
3. Pogoji prodaje
– Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
– Notarski stroški, stroški dajatev na promet nepremičnin in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo bremenijo
kupca. Vpis v zemljiško knjigo lahko predlaga vsaka od pogodbenih strank.
– Rok veljavnosti ponudbe mora biti
90 dni od dneva poteka roka za oddajo
ponudb.
– Izbrani ponudnik mora najkasneje
v 15 dneh po opravljeni izbiri s prodajalcem
skleniti prodajno pogodbo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z določbami tega
javnega poziva. Če izbrani ponudnik v na-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vedenem roku ne podpiše pogodbe, velja,
da je kupec odstopil od pogodbe. V tem primeru ima prodajalec pravico obdržati dano
varščino.
– Ponudnik mora plačati kupnino najkasneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe,
in sicer na TRR Občine Žiri. V nasprotnem primeru lahko Občina Žiri že sklenjeno pogodbo razdre in unovči varščino za
resnost ponudbe. Plačilo kupnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
– Objava javnega razpisa za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnino, ki je predmet
tega razpisa.
– Občina Žiri lahko začeti postopek do
sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom povrne plačana varščina in izkazani stroški za
prevzem razpisne dokumentacije.
4. Varščina za resnost ponudbe: za resnost ponudbe so ponudniki dolžni pred
iztekom roka za oddajo ponudbe vplačati
varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine na transakcijski račun Občine
Žiri, št. 01347-0100007346, odprt pri Banki
Slovenije, namen nakazila: varščina, model 00, sklic 714199. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Neizbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika.
5. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti
svoje točne podatke (ime in priimek/naziv
ponudnika, naslov/sedež ponudnika, odgovorno osebo-podpisnika pogodbe, številko
transakcijskega računa ponudnika in pri kateri banki je račun odprt, davčno št. ponudnika, emšo/matično številko ponudnika, številko telefona, telefaksa in elektronski naslov
ter kontaktno osebo ponudnika) na obrazcu
– podatki o ponudniku.
– Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti
višino ponujene kupnine (ki ne sme biti nižja
od izhodiščne vrednosti nepremičnine) na
obrazcu – ponudba za nakup nepremičnin
v lasti Občine Žiri.
– Če je ponudnik pravna oseba
mora predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ni starejše od 30 dni, samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra Davčne
uprave RS, fizična oseba mora predložiti
potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega
dokumenta.
– Ponudnik mora predložiti izjavo, da
zoper njega ni uveden ali začet kateri izmed postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja
(Zakon o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) na obrazcu
– izjava ponudnika.
– Ponudnik mora predložiti dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja,
ki ni starejši od 30 dni.
– Ponudnik mora priložiti potrdilo o vplačani varščini, ki ga potrdi poslovna banka, ki
je izvedla plačilo.
– Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo,
da se strinja z v razpisu določenimi pogoji
prodaje, na obrazcu – izjava ponudnika.
6. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo zainteresirani ponudniki dvignejo v tajništvu Občine Žiri, Loška c. 1, Žiri,

v času uradnih ur, ali na spletni strani: www.
ziri.si/slo/main.asp.
7. Rok in naslov za vložitev ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
z oznako »Ponudba za nakup opuščene
stanovanjske hiše z zemljiščem – Ne odpiraj!« Ovojnica naj vsebuje tudi polni naslov
ponudnika.
Ponudbe se bodo štele za pravočasne
kolikor bodo prispele na prej navedeni naslov do 23. 11. 2011, do 14. ure. Odpiranje
ponudb bo dne 23. 11. 2011 ob 14.30, v prostorih Občine Žiri na Loški cesti 1, Žiri, I.
nadstropje. Odpiranje ponudb bo javno.
8. Naslov in oseba, od katere se lahko
zahteva dodatne informacije: informacije so
zainteresiranim na voljo na sedežu Občine
Žiri pri Nini Poljanšek, tel. 04/50-50-713,
e-mail: nina.poljansek@obcina.ziri.si in
Franciju Kranjc, tel. 04/50-50-718, e-mail:
franci.kranjc@obcina.ziri.si, kjer se lahko
dogovorite tudi za ogled zemljišča.
9. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja cena za odkup zemljišča ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi
najugodnejšo ceno, se bodo s ponudniki
izvedla dodatna pogajanja.
10. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni po preteku
roka za javno zbiranje ponudb.
Občina Žiri
Št. 0203/2011
Ob-5244/11
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), 35. 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. 22/11)
javno zbiranje ponudb
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, Ljub
ljana, mat. številka: 5874025000, ID št. za
DDV: SI67593321
Organizator javnega zbiranja ponudb:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
naslednja nepremičnina:
Posamezni del stavbe z ID. št. 1728-109-4
– stanovanje št. 4, v izmeri 115,30 m2 v III.
nadstropju (4. etaži), v stavbi z naslovom
Mestni trg 10 v Ljubljani, s pripadajočim
solastniškim deležem na splošnih skupnih
delih stavbe in na posebnem skupnem
delu stavbe. Splošni skupni del stavbe je
med drugim zemljišče, na katerem stavba stoji, to je parc.št. *10, k.o. 1728-Ljub
ljana mesto in zemljišče s parc. št. 47/9 iste
k.o. Posebni skupni del stavbe je hodnik
z ID. št. 1728-109-22, v neto tlorisni površini 24,43 m2. Predmetnemu stanovanju
pripada solastniški delež v višini 51/1000 na
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splošnih skupnih delih stavbe in solastniški
delež do 335/1000 na posebnem skupnem
delu stavbe z ID št. 1728-109-22.
2.2. Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno stanje nepremičnine je urejeno.
2.3. Izhodiščna cena: 252.000,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki
bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne
pogodbe, plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik 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.
3.4. 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.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4. 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 davka na promet
z nepremičnino, stroške notarske overitve
pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1. 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);
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami, najkasneje do
vključno 22. 11. 2011. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili
tega razpisa, je pristojna komisija ne bo
upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine Mestni trg 10, Ljubljana« na
naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična
osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra
(samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,

– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do
90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo
ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za
oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša
10% izhodiščne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic
na številko: 411200, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb Mestni trg 10,
Ljubljana – in navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika«
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega
zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez
obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem
skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana: kontaktni osebi Aleš
Tomažin, tel. 01/306-15-86, ali Mira Kastelic,
tel. 01/306-14-39.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodni najavi na tel. 01/306-14-39 (Mira Kastelic).
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele
ponudbe dne 24. 11. 2011, s pričetkom ob
9. uri, na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3,
v sejni sobi v III. nadstropju.
8.2. V primeru, da bo prispelo več ponudb, bo pristojna Komisija po zaključenem
postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila še
pogajanja v smislu pravil javne dražbe.
8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb
oziroma v 15 dneh po opravljenih pogajanjih.
8.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma Komisija Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb 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. 0202/2011
Ob-5245/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
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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 Mestne občine Ljubljana za
leto 2011, ki je priloga Odloka o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11),
javno zbiranje ponudb
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 javnega zbiranja ponudb:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
naslednja nepremičnina:
Posamezni del stavbe z id. št. 1737-546-9
– stanovanje št. 9, v izmeri 87,34 m2, v I.
nadstropju (3. etaži) v stavbi z naslovom
Miklošičeva cesta 16 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih
stavbe in na pripadajočem zemljišču.
2.2. Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za predmetno stavbo
še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško
knjigo.
2.3. Izhodiščna cena: 203.000,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki
bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne
pogodbe, plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik 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.
3.4. 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.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4. 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 davka na promet
z nepremičnino, stroške notarske overitve
pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
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5.1. 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);
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do
vključno 22. 11. 2011. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili
tega razpisa, je pristojna komisija ne bo
upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici,
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine Miklošičeva 16, Ljubljana« na
naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična
osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra
(samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 90 dni od dneva ko poteče rok za oddajo
ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za
oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša
10% izhodiščne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 411200, z navedbo »plačilo
varščine – javno zbiranje ponudb Miklošičeva 16, Ljubljana – in navedbo imena in
priimka oziroma naziva ponudnika«.
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega
zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez
obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo
interesenti na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3,
1000 Ljubljana: kontaktni osebi Karmen Pintar Oblak, tel. 01/306-15-46, ali Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodni najavi na tel. 01/306-14-39 (Mira Kastelic).
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe dne 24. 11. 2011, s pričetkom
ob 11. uri, na sedežu organizatorja javnega
zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, v sejni sobi, v III. nadstropju.
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8.2. V primeru, da bo prispelo več ponudb, bo pristojna Komisija po zaključenem
postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila še
pogajanja v smislu pravil javne dražbe.
8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb
oziroma v 15 dneh po opravljenih pogajanjih.
8.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma Komisija Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb 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. 478-76/2010
Ob-5248/11
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) ter v skladu s 35. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice objavlja
ponovni poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, 4270 Jesenice.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina s parc.
št. 429/31, travnik, v izmeri 11.406 m2, k.o.
2172 – Hrušica.
Predmetna nepremičnina predstavlja
stavbno zemljišče, ki leži v območju Plavškega travnika II, med avtocesto Lipce–Hrušica in Savo Dolinko, v neposredni bližini
bivšega mejnega prehoda Karavanke, tik
ob cesti, ki vodi preko avtoceste na deponijo
Mala Mežaklja – naselje Hrušica.
Dostop na predmetno nepremičnino je
mogoče urediti iz kategorizirane javne ceste, Hrušica–Spodnji Plavž, št. 653611. Za
priključitev predmetne nepremičnine na komunalno opremo bo kupec poskrbel sam –
na lastne stroške.
V skladu z veljavnimi prostorskimi akti
Občine Jesenice leži nepremičnina, s parc.
št. 429/31, k.o. 2172 – Hrušica, v območju
J1/T1/2 – OPPN, podrobnejša namenska
raba: F – območje med Savo in avtocesto
(območje urejanja z OPPN).
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba
v pisni obliki.
IV. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena za nepremičnino s parc.
št. 429/31, k.o. 2172 – Hrušica, znaša
399.210,00 EUR.
V izhodiščno ceno ni vključen 20% davek na dodano vrednost (DDV), ki bremeni
izbranega ponudnika oziroma kupca.
V. Način in rok plačila kupnine: izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v 15 dneh
od izstavitve računa s strani prodajalca,
katerega bo prodajalec izstavil na podlagi

prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh
pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine
v navedenem roku, je bistvena sestavina
prodajne pogodbe. Položena varščina se
izbranemu ponudniku všteje v kupnino.
VI. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo
ponudb je ponedeljek, 12. 12. 2011 (osebno
v sprejemno pisarno Občine Jesenice do
14. ure ali priporočeno po pošti do 00.00).
Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne
14. 12. 2011 ob 16. uri, v konferenčni sobi,
klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6,
Jesenice. O dokončni izbiri najugodnejšega
ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku
8. dni od dneva odpiranja ponudb oziroma
od izvedbe postopka dodatnih pogajanj ali
izvedbe postopka javne dražbe (zaprta javna dražba).
VII. Višina varščine: ponudniki, ki želijo
sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so dolžni, najkasneje zadnji dan za vložitev ponudbe, položiti varščino, kot garancijo za resnost
ponudbe. Varščina znaša 10% od ponujene
cene (cene, ki jo ponudnik ponudi v svoji
ponudbi, brez DDV) za predmetno nepremičnino. Varščino morajo ponudniki vplačati
na podračun EZR Občine Jesenice, odprt
pri Banki Slovenije, št.: 01241-0100007593,
sklic 18 75400-7221002-47876011, s pripisom »varščina za javno zbiranje ponudb –
nepremičnina s parc. št. 429/31, k.o. 2172
– Hrušica, Plavški travnik II«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana
v ceno, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma od izvedbe postopka
dodatnih pogajanj ali izvedbe postopka javne dražbe (zaprta javna dražba).
VIII. Oblika in pogoji, pod katerimi mora
ponudnik predložiti ponudbo
V postopku javnega zbiranja ponudb
lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
V postopku lahko sodelujejo samo osebe, ki
bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo – nepremičnina s parc. št. 429/31,
k.o. 2172 – Hrušica, Plavški travnik II in
bodo pravočasno položile varščino, skladno z razpisom. Ponudniki naj predložijo
svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako
»Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnin – nepremičnina s parc. št. 429/31, k.o.
2172 – Hrušica, Plavški travnik II«, in sicer
v sprejemno pisarno Občine Jesenice ali
priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi
ime, točen naslov, ter e-mail pošiljatelja.
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo
izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za
izbiro najugodnejše ponudbe ter specifični
podatki o nepremičnini, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice,
sprejemna pisarna, vsak delovni dan, in sicer od dneva objave javnega razpisa dalje.
Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden
čas veljavnost ponudbe, in sicer mora biti
ponudba veljavna najmanj 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Občina Jesenice si po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb pridržuje pravico,
da kolikor je to potrebno s ponudniki izvede
dodatna pogajanja (z vsemi, ki so predložili
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pravočasne in popolne ponudbe). Kdaj se
lahko izvedejo pogajanja je določeno v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Ne glede na navedeno si Občina Jesenice,
v primeru več najugodnejših ponudb pridržuje pravico izvesti javno dražbo, in sicer
s ponudniki katerih ponudbe so najugodnejše (zaprta javna dražba).
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
v roku ne prispe nobena ponudba oziroma
nobena ponudba ni pravočasna ali popolna
ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena
za predmetno nepremičnino se šteje, da je
bilo javno zbiranje ponudb neuspešno razen, če navodila ne določajo drugače.
Postopek javnega odpiranja ponudb in
izbiro najugodnejšega ponudnika vodi Komisija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje
župan Občine Jesenice. Pristojna komisija
lahko s soglasjem župana Občine Jesenice,
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe.
IX. Dodatne informacije o nepremičnini
Za vse dodatne informacije v zvezi
s prodajo nepremičnine lahko pokličete na
tel. 04/58-69-280, in sicer v času uradnih ur
od dneva objave poziva, do 12. 12. 2011.
Razpisna dokumentacija – nepremičnina s parc. št. 429/31, k.o. 2172 – Hrušica,
Plavški travnik II, je ponudnikom na voljo
v sprejemni pisarni Občine Jesenice, in sicer od dneva objave tega poziva, do dneva
oddaje ponudb.
Občina Jesenice
Št. 478-0027/2011
Ob-5252/11
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23,
1218 Komenda, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokanih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter v skladu
s sprejetim Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto
2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Komenda
1. Ime in sedež prodajalca – organizacije javnega zbiranja ponudb: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, tel. 01/724-74-00, faks: 01/834-13-23,
e-pošta:obcina.komenda@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje:
Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 989/3, njiva v velikosti 626 m2, parc.
št. 990/3, njiva v velikosti 714 m2, parc.
št. 991/3, njiva v velikosti 905 m2, parc.
št. 992/5, njiva v velikosti 1152 m2, parc.
št. 998/2, neplodno v velikosti 1620 m2,
parc. št. 1167/2, cesta v velikosti 1868 m2,
vse 1906 – k.o. Suhadole.
Nepremičnine so skladno z Odlokom
o OPPN območja O3 – Gramoznica (Uradne
objave Glasila Občine Komenda št. 09/09,
02/11) opredeljene kot stavbno zemljišče.
V naravi je to opuščena gramoznica, delno
zasuta z inertnimi odpadki. Zaradi problemov po denacionalizaciji še ni začet postopek komasacije zemljišč, tako da se zgoraj
naštete parcele ne pokrivajo z zakoličbenim
načrtom po OPPN. Pridobivanje gradbenih
dovoljenj je zato do končane komasacije
otežkočeno. Izbrani kupec se bo v prodajni
pogodbi obvezal, da bo s kupljenimi zemljišči ažurno in korektno sodeloval v postopku

komasacije. Zemljišče je delno že komunalno opremljeno, po OPPN pa je načrtovana
celovita komunalna ureditev območja. Za
gradnjo infarstrukture bo z investitorji predvidoma podpisana »Pogodba o opremljanju«,
po kateri bodo v zameno za plačilo sorazmernega deleža komunalnega prispevka
(brez minulih vlaganj) investitorji to infrastrukturo zgradili sami in jo po pridobitvi
uporabnega dovoljenja predali občini.
Poteka tudi odkup dovozne poti do območja, ki je speljana še po privatnih parcelah.
Po predhodnem dogovoru je možen
ogled razpoložljive dokumentacije in zemljišč, prodaja se vrši po načelu videno –
kupljeno. Kasnejše reklamacije niso možne,
niti ni možno uveljavljanje morebitnih skritih
napak.
3. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino znaša
80 EUR/m2. V ceno ni vštet davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Višina
varščine znaša 10% ponujene cene, dokazilo o plačani varščini na račun Občine Komenda mora biti priloženo ponudbi. V ceni
ni komunalnega prispevka, ki ga bo moral
kupec oziroma investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja za svoj objekt poravnati
na način, opisan v predhodni točki.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena za m2 zemljišča. Izklicna cena se lahko dviga v intervalih
po minimalno 2 €/m2 zemljišča. Ponudnik
lahko odda ponudbo za več parcel ali pa le
za posmezne parcele (posamezno parcelo),
pri čemer ima prednost interesent, ki želi
kupiti večji kompleks. Te prednosti ni, če ponudnik za posamezno parcelo (posamezne
parcele) za m2 ponudi vsaj 5% višjo ceno
od interesenta za večji kompleks. V tem primeru se interesent za večji kompleks lahko
odloči za druge proste parcele (oziroma za
drugo prosto parcelo ali del parcele) in ta
zemljišča odkupi pod enakimi pogoji, kot jih
navaja v svoji ponudbi. Če prostih zemljišč
ni več, lahko kupi manjši kompleks ali pa od
ponudbe odstopi.
4. Rok za oddajo ponudbe, oblika, pogoji pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo:
a) pisne ponudbe z dokazili in prilogami
morajo prispeti v zaprti kuverti najkasneje
do 21. novembra 2011 do 12. ure na naslov.
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda, z oznako: »Ne odpiraj – Javno
zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnin«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.
b) Na razpis lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter
pravne osebe s sedežem v Republiki Slovniji ali v državah Evropske unije, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo in ki obsega
naslednje podatke in listine:
– naziv ponudnika (fizične osebe: ime
in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta; pravne osebe; naziv in sedež,
telefonsko številko, matično številko, davčno številko, transakcijski račun, navedba
zakonitega zastopnika oziroma podpisnika
pogodbe);
– predmet ponudbe, kjer mora biti jano
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene;
– pravne osebe priložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od
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30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo
sedež v RS oziroma v EU;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na račun Občine Komenda, odprt pri Banki Slovenije,
št. 01100-0100002377, z navedbo »varščina
– prodaja nepremičnin«. Plačana varščina
se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino,
vsem drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli,
pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po
izboru najugodnejšega ponudnika;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in
dejansko stanje nepremičnine poznano.
c) Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje.
d) Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v tem
razpisu. V primeru umika ponudba se varšina ne vrne.
e) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev), bo
prodajalec izvedel dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo
ceno.
f) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
g) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju
ponudb.
h) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo izveden v skladu s 37. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11).
i) Z vplačilom varščine ponudnik pristane
na vse pogoje, določene v tem razpisu.
5. Čas in kraj odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
21. 11. 2011 ob 13. uri, v prostorih Občine
Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, pisarna župana, in sicer: odpiranje bo
javno. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za
odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila
v 8 dneh po javnem zbiranju ponudb.
6. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Celotno kupnino pa je izbrani
ponudnik dolžan plačati na račun Občine
Komenda, št. 01100-0100002377, odprt pri
Banki Slovnije, v roku 30 dni po podpisu
pogodbe. Plačilo kupnine je možno, skladno
z zakonom tudi v več obrokih, pri čemer
mora kupec zemljišča del kupnine ustrezno
zavarovati in sicer pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi
poziv brez ugovora, oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini
oziroma s sklenitvijo dogovora o pridržku
lastninske pravice na premičnini.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Občina Komenda bo izdala zemljiškoknjižno
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dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnine v zemljiško knjigo po prejemu celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi
s prodajo nepremičnine (plačilo davka, stroške notarske overitve, vknjižba lastninske
pravice na svoje ime).
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema obvestila s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi
prodajalec, v nasprotnem primeru lahko
lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče
podpisati.
7. Ustavitev postopka: prodajlec na
podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan
k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma
lahko ustavi začetek postopka prodaje nepremičnine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru se
ponudnikom povrne plačana varšina v roku
8 dni brez obresti.
8. Podrobnejše informacije
Podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o predmetni nepremičnini dobite pri Aleksandri Plevel, višji
svetovalki III ali na tel. 01/724-74-09 oziroma po elektronski pošti: sasa.plevel@komenda.si.
Besedilo javnega razpisa je objavljeno
v Uradnem listu RS, na oglasni deski Občine Komenda ter na spletni strani Občine
Komenda: www.komenda.si.
Občina Komenda
Št. 478-06/2011-01
Ob-5253/11
Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 34/11) ter Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem z dne 3. 2. 2011 na 3.
redni seji občinskega sveta objavlja
javno ponudbo
o prodaji poslovnih prostorov
Na gmajni 6, Vitanje
Prodajajo se poslovni prostori št. 11.
E, v skupni izmeri 181,31 m2, k.o. 1095
– Vitanje, ID znak poslovnih prostorov
1095-105-11. Vrednost navedenih poslovnih prostorov po cenitvi znaša skupaj
93.473,54 EUR. Prostori, ki so predmet prodaje, so bili grajeni kot tri samostojne stanovanjske enote, kasneje pa so bili predelani v poslovne prostore. Zaradi tega je
možna predelava teh prostorov nazaj v tri
stanovanjske enote.
Pogoji javne ponudbe:
1. Navedeni poslovni prostori se nahajajo v večstanovanjskem objektu Na Gmajni 6,
v Vitanju, za katere je obstajalo najemno
razmerje. Gre za poslovne prostore obstoječega »Zdravstvenega doma Vitanje«, ki se
bo preselil na novo lokacijo.
2. Plačilo se izvede v enkratnem znesku
v 8 dneh po overovitvi pogodbe.
3. Vse stroške v zvezi z pogodbo nosi
ponudnik oziroma kupec.
4. Občina Vitanje si pridržuje pravico, da
ne izbere nobene ponudbe.
5. Ponudbe se lahko oddajo v zapečateni kuverti v roku 15 dni po javni objavi na
naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje
z pripisom »Ne odpiraj – Javna ponudba za
prodajo prostorov Na Gmajni 6, v Vitanju«.
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6. Komisija pri Občini Vitanje bo vse prispele ponudbe odprla v roku 8 dni po oddaji
in v roku 3 dni po odpiranju obvestila vse
ponudnike.
7. Podrobnejše informacije o javni ponudbi lahko dobite na Občini Vitanje, pri
mag. Srečku Fijavž, na tel. 757-43-55.
Občina Vitanje
Št. 4780-0002/2011
Ob-5272/11
Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252
Rogatec, na podlagi 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list,
št. 34/11), Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2011 (Uradni list RS, št. 8/11)
ter Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec v letu
2011 objavlja,
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Ime in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.
2. Ime in sedež upravljavca: Atrij z.o.o.,
Ljubljanska cesta 20, 3000 Celje.
3. Opis predmeta prodaje: stanovanje
številka 9 se nahaja v večstanovanjskem
objektu, na naslovu Hofmanova ulica 5, Rogatec, na parc. št. 214/9, k.o. Rogatec, identifikacijska št. 120/9.E (ID 5567817). Neto
tlorisna površina stanovanja je 39,54 m2.
Stanovanje obsega kuhinjo 9,61 m2,
sobo 15,18 m2, kopalnico 4,44 m2, predprostor 3,65 m2, klet 2,72 m2 in ložo 3,94 m2.
Etažna lastnina je vzpostavljena. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za
nedoločen čas. Pri nakupu ima najemnik
pod enakimi pogoji predkupno pravico. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega
razmerja z najemnikom.
4. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja (stanovanja). Sklenitev prodajne pogodbe
z najugodnejšim ponudnikom, za katerega
bo komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo za nepremičnino in bo
s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
5. Ponudbena cena:
Izhodiščna cena za stanovanje je
20.300,00 EUR. V ceni je zajet tudi sorazmerni delež pripadajočega zemljišča (stavbišče) na parc. št. 214/9, k.o. Rogatec, (ID
5384509), v skupni izmeri 222 m2.
Ponudbena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin (2%).
6. Rok sklenitve pogodbe: v roku 15 dni
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice, mora izbrani
ponudnik skleniti s prodajalcem prodajno
pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe
noče podpisati.
7. Način in rok plačila:
– Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino najkasneje v roku 30 dni od
sklenitve pogodbe na TRR prodajalca.
– Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.

– Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške povezane s prenosom
lastništva (davek na promet nepremičnin ter
stroške notarske overitve pogodbe in vknjižbe lastninske pravice v zemljiški knjigi).
8. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov ter na podlagi vknjižbe lastninske
pravice v zemljiško knjigo.
9. Višina varščine znaša 10% ponujene
cene in jo je potrebno nakazati na račun
št. 01307-0100004165, z navedbo »Varščina za stanovanje št. 9 – Hofmanova ulica 5«.
Ponudnikom, katerih ponudba ne bo sprejeta, bo varščina brezobrestno vrnjena v nominalnem znesku v petih dneh po sprejemu
odločitve. Varščina bo ponudniku, ki bo na
razpisu uspel, všteta v kupnino.
10. Način, mesto in rok oddaje ponudbe: ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje do dne 21. 11. 2011 do 10. ure,
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Rogatec,
Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, z oznako
»Ponudba za nakup stanovanja št. 9 – Hofmanova ulica 5 – Ne odpiraj«. Na zadnji
strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika. Ponudniki lahko pošljejo ponudbe priporočeno po pošti, vendar
morajo na naslov prispeti do določenega
datuma in ure.
11. Pri razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje, fizične ali pravne osebe.
12. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 21. 11. 2011, ob 11. uri, v sejni sobi
Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec. V primeru, da bo ponudbo za nakup
poslalo več ponudnikov s ponujenim istim
zneskom kupnine, se bodo ti pozvali k oddaji nove ponudbe.
13. Pogoji za oddajo zavezujoče ponudbe
V ponudbi je potrebno navesti predmet
javne ponudbe, ponujeno ceno, ki ne sme
biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine ter vse osnovne podatke ponudnika (ime, priimek oziroma naziv, naslov
oziroma sedež, davčno številko oziroma ID
številko za DDV, številko transakcijskega
računa in naziv banke za primer vračila varščine) in priložiti naslednje:
– potrdilo o vplačilu varščine v višini 10%
ponujene cene (original);
– fotokopijo osebnega dokumenta oziroma fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega
registra ter pooblastilo za zastopanje za
pravne osebe oziroma priglasitveni list za
samostojne podjetnike (DURS), ki ne smejo
biti starejši od 30 dni (z izjemo osebnega
dokumenta);
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 31. 1. 2012;
– tujci morajo predložiti izjavo, da so
seznanjeni s pogoji za pridobitev lastninske
pravice tujcev na nepremičninah in da bodo
kljub predpisanem postopku po Zakonu
o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS,
št. 9/99) spoštovali roke tega razpisa glede
sklenitve pogodbe in plačila kupnine in da
sami prevzemajo rizik, če ne bodo uspeli pridobiti odločbe o obstoju vzajemnosti
v skladu s citiranim zakonom.
Nepopolne in nepravočasne ponudbe,
ponudbe brez dokazila o plačilu varščine in
ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene
bodo iz postopka izločene.
14. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili
v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
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15. Ostale določbe
– Župan Občine Rogatec lahko začeti
postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti, ustavi,
pri čemer se ponudnikom povrne vplačano
varščino.
– Ponudbe bo obravnavala Komisija za
izvedbo javnega zbiranja ponudb.
– Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«, poznejših pripomb se ne
upošteva. Ogled je možen po predhodnem
dogovoru.
– Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine.
– Za dodatne informacije glede nakupa nepremičnine ter dogovor glede možnega ogleda je interesentom na voljo na
tel. 03/81-21-028, Klavdija Križanec.
Občina Rogatec
Št. 4780-718/2011-1
Ob-5276/11
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.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb
je poslovni prostor št. 18, v skupni izmeri 53,96 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe, na naslovu
Grablovičeva 50, Ljubljana, z ID oznako
št. 1727-1037-14, št. stavbe 1037, k.o. 1727
Poljansko predmestje.
Izhodiščna cena: 107.920,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«, zato kasnejše reklamacije v primeru napak ne bodo upoštevane;
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 22. 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 Poslovni prostor št. 18 na Grablovičevi
50 « 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), ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od dneva, določenega za oddajo ponudbe,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
90 dni od dneva poteka roka za oddajo
ponudbe.
Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti notarsko overjeno
pooblastilo.
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 Mihaeli Topolovec Šiker, tel. 01/306-11-95, elektronska pošta: mihaela.siker@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 24. 11. 2011, s pričetkom ob
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10.45, 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. 3528-402/2011
Ob-5277/11
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.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb
je poslovni prostor št. 17, v skupni izmeri 33,97 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe, na naslovu
Grablovičeva 50, Ljubljana z ID oznako
št. 1727-1038-16, št. stavbe 1038, k.o. 1727
Poljansko predmestje. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje
za nedoločen čas, zato bo potencialni kupec
prevzel vse pravice in obveznosti iz najemnega razmerja kot najemodajalec.
Izhodiščna cena: 67.940,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«, zato kasnejše reklamacije v primeru napak ne bodo upoštevane;
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 ne-
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premičnina 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.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 22. 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 poslovni prostor št. 17, na Grablovičevi
50« 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
90 dni od dneva poteka roka za oddajo
ponudbe.
Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti notarsko overjeno
pooblastilo.
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 Mihaeli Topolovec Šiker, tel. 01/306-11-95, elektronska pošta: mihaela.siker@ljubljana.si.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
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6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 24. 11. 2011, s pričetkom ob
11.15, 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. 4780-840/2011-5
Ob-5278/11
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.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
garaža št. G-2, v skupni izmeri 18,00 m2, ki
se nahaja na naslovu Prešernova cesta 4a,
Ljubljana, z ID oznako št. 1721-172-2, parc.
št. 36/50, k.o. 1721 Gradišče I. Stavba, v kateri se nahaja predmetna garaža, je že vpisana v kataster stavb, prav tako je izdana
odločba GURS o določitvi identifikatorjev.
Etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena, zato bo vpis lastninske pravice na
posameznem delu mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino
Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za
določen čas do 16. 5. 2013, zato bo potencialni kupec prevzel vse pravice in obveznosti
najemnega razmerja kot najemodajalec.
Izhodiščna cena: 14.150,00 EUR
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb
je garaža G-3, v skupni izmeri 18,00 m2, ki
se nahaja na naslovu Prešernova cesta 4a,
Ljubljana z ID oznako št. 1721-172-3, parc.
št. 36/50, k.o. 1721 Gradišče I. Stavba, v kateri se nahaja predmetna garaža, je že vpisana v kataster stavb, prav tako je izdana
odločba GURS o določitvi identifikatorjev.
Etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena, zato bo vpis lastninske pravice na
posameznem delu mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Nepremičnina je zase-

dena z najemnikom, ki ima z Mestno občino
Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za
nedoločen čas, zato bo potencialni kupec
prevzel vse pravice in obveznosti najemnega razmerja kot najemodajalec.
Izhodiščna cena: 14.150,00 EUR
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«, zato kasnejše reklamacije v primeru napak ne bodo upoštevane;
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;
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last.
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
3.6 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.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 22. 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 garaža št. G-2 na Prešernovi
c. 4A oziroma garaža št. G-3 na Prešernovi
c. 4A « na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2,
1000 Ljubljana.
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4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od dneva, določenega za oddajo ponudbe,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
90 dni od dneva poteka roka za oddajo
ponudbe.
Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti notarsko overjeno
pooblastilo.
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 Mihaeli Topolovec Šiker, tel. 01/306-11-95, elektronska
pošta: mihaela.siker@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 24. 11. 2011, s pričetkom ob
10. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana,
Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana. Odpiranje
ponudb bo javno.
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
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-18/2006/13
Ob-5258/11
Politična stranka Zelena alternativa
Slovenije, s skrajšanim imenom Zelena alternativa, s kratico imena ZA in s sedežem
v Višnji Gori, Cesta Dolenjskega odreda
11 ter z matično številko 5927846, se izbriše
iz registra političnih strank.
Št. 2153-5/2006/8
Ob-5259/11
Politična stranka Deželna stranka Štajerske, s kratico imena DSŠ in s sedežem
v Mariboru, Strma ulica 8 ter z matično
številko 5922836, se izbriše iz registra političnih strank.

Št. 2153-6/2011/3
Ob-5296/11
»V register političnih strank se vpiše politična stranka Državljanska lista Gregorja
Viranta, s skrajšanim imenom Lista Virant,
s kratico imena LGV in s sedežem v Ljub
ljani, Stegne 11 b. Znak stranke je: bela
podlaga, v zgornji vrstici siv napis »Lista«
in moder napis »Virant«, v spodnji vrstici pa
moder napis »Državljanska Lista Gregorja
Viranta«. Barve so: Pantone 287C (vrednosti
CMYK 100%, 65%, 0%, 10%, vrednosti RGB
0%, 88%, 160%) in Pantone 422C (vrednosti
CMYK 0%, 0%, 0%, 35%, vrednosti RGB
177%, 179%, 182%).
Kot zastopnik politične stranke Državljanske liste Gregorja Viranta se v register političnih strank vpiše Gregor Virant, EMŠO:
0412969500228, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Ulica 7. avgusta 33, Dob pri Domžalah.
Matična številka politične stranke je:
4037057.«

Št. 2153-27/2006/15
Ob-5291/11
»V register političnih strank se pri politični
stranki Slovenski ljudski stranki, s kratico
imena SLS in s sedežem v Ljubljani, Beethovnova ulica 4 ter z matično številko:
1029711, vpiše sprememba statuta in skrajšano ime: SLS Radovana Žerjava.«

Št. 2153-4/2007-14
Ob-5297/11
»V register političnih strank se pri politični stranki Primorska je naša, s kratico imena PRJN in s sedežem v Kopru, Gortanov
trg 15 ter z matično številko: 1030124, vpiše sprememba statuta, sprememba imena
v: Avion in sprememba znaka stranke ter
izbriše kratica imena PRJN. Znak stranke
je sestavljen iz logotipa oziroma besednega napisa, v katerega je s pomočjo negativnega prostora vstavljena podoba letala.
Primarna barva znaka je modra, Pantone
2995.«

Št. 2153-3/2007/12
Ob-5298/11
V register političnih strank se pri politični
stranki Obala je naša, s kratico imena OJN
in s sedežem v Kopru, Gortanov trg 15
ter z matično številko: 1030116, vpiše sprememba statuta, sprememba imena v: Evo
12 in sprememba znaka stranke ter izbriše
kratica imena OJN. Znak stranke je sestavljen iz besednega napisa (logotipa) Evo 12.
Logotip je v zeleni barvi (376 U).«
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Št. 2153-5/2011/3
Ob-5299/11
»V register političnih strank se vpiše politična stranka Lista Zorana Jankovića,
s skrajšanim imenom Lista Zorana Jankovića, s kratico imena LZJ – PS in s sedežem v Ljubljani, Dalmatinova ulica 2.
Znak stranke je okrogle oblike. Sestavljen je
iz dveh elementov: imena stranke in stiliziranega dela kratice. V zgornjem delu znaka
je napis modre barve »Lista Zorana Jankovića«, v spodnjem pa v enaki barvi s krepkimi črkami »Pozitivna Slovenija«. V osrednjem delu je v enaki barvi stiliziran napis
»PS«, pri čemer je sestavni del črke »P«
znak »+«, ki je zelene barve.
Kot zastopnik politične stranke Liste
Zorana Jankovića – Pozitivna Slovenija se
v register političnih strank vpiše Janko Möderndorfer, EMŠO: 0310965500838, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Suhadolčanova ulica 85, Ljubljana.
Matična številka politične stranke je:
4037022.«

Št.

88 / 4. 11. 2011 /

Stran

2609

Stran

2610 /

Št.

88 / 4. 11. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Evidence sindikatov
Št. 101-47/2011/6
Ob-5111/11
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 18. 10. 2011 sprejme v hrambo statut z nazivom »Pravila o delovanju
Sindikata Sloka« in ga vpiše v evidenco
statutov sindikatov, pod zaporedno številko 333, za sindikat, z imenom: Sindikat
Sloka in sedežem: Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana.
Št. 101-47/2011/6
Ob-5137/11
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 18. 10. 2011 sprejme v hrambo
Statut z nazivom »Pravila o delovanju Sindikata Sloka« in ga vpiše v evidenco statutov
sindikatov, pod zaporedno številko 333, za
sindikat z imenom: Sindikat Sloka in sedežem: Trg Osvobodilne fronte 14, Ljub
ljana.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-11-0209
Ob-5226/11
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, 6000 Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS,
št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) poziva
osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po
verjetno umrlih: Kavčič Mariji, Kavčič Matildi,
Kavčič Henriku, Kavčič Leopoldu, vsi naslov Škrbina 38, 6223 Komen solastnikom
parcele št. 577, k.o. 2411-Škrbina, da se
javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in
vstopijo v postopek določitve mej ceste na
odseku Komen-Škrbina, (LC 284372) parc.
št. 2009 s parc. št. 577, ki ga vodi geodetsko
podjetje Geodetsko podjetje Sežana d.o.o.,
Partizanska cesta 17, 6210 Sežana.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
Geodetska pisarna Sežana
dne 29. 9. 2011
Št. 2512-11-0212
Ob-5227/11
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper, v skladu s sedmim
odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS,
št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) poziva
osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po
verjetno umrlem Suša Alojzu, Veliko polje 2,
6210 Sežana, lastniku parcele št. 3106, k.o.

2440-Veliko polje, da se javijo v 30 dneh od
dneva objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na enotnem državnem
portalu e-uprave, vstopijo v postopek ureditve dela meje – mejno obravnavo med
parcelama 3112/3 in parcelo št. 3106 v k.o.
2440- Veliko polje, ki jo vodi, geodetsko
podjetje Geodetsko podjetje Sežana d.o.o.,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče,
velja domneva, da neznani lastniki nepremičnine soglašajo z ugotovljeno katastrsko
mejo.
Območna geodetska uprava Koper
Geodetska pisarna Sežana
dne 29. 9. 2011
Št. 2512-11-0211
Ob-5229/11
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, 6000 Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS,
št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) poziva
osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po
verjetno umrlem Ščuka Ernestu, Škrbina 50,
6223 Komen, lastniku parcele št. 786, k.o.
2411-Škrbina, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek določitve mej ceste na odseku Komen-Škrbina,
(LC 284372) parc. št. 2009 s parc. št. 786, ki
ga vodi geodetsko podjetje Geodetsko podjetje Sežana d.o.o., Partizanska cesta 17,
6210 Sežana.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
Geodetska pisarna Sežana
dne 29. 9. 2011
Št. 2512-11-0210
Ob-5230/11
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, 6000 Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS,
št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) poziva
osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po
verjetno umrlem Adamič Ivanu, Škrbina 21,
6223 Komen, lastniku parcel št. 1145/1,
1145/2, 1145/3, k.o. 2411-Škrbina, da se
javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in
vstopijo v postopek določitve mej ceste na
odseku Komen-Škrbina, (LC 284372) parc.
št. 2009 s parc. št. 1145/1, 1145/2, 1145/3, ki
ga vodi geodetsko podjetje Geodetsko podjetje Sežana d.o.o., Partizanska cesta 17,
6210 Sežana.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
Geodetska pisarna Sežana
dne 29. 9. 2011
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Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Ob-5224/11
Na podlagi točke 7. c Statuta delniške
družbe Kovinska Bled, d.d., sklicujem
15. zasedanje skupščine
delniške družbe Kovinska Bled, d.d.,
ki bo v sredo, 7. 12. 2011 ob 15. uri, na
sedežu družbe na Bledu, Seliška cesta 4b,
z naslednjim dnevni redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in ugotavljanje
prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
potrdi se predsednika skupščine in ugotovi
se prisotnost notarja.
2. Letno poročilo o poslovanju družbe za
leto 2008, 2009 in 2010 in poročilo nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto
2008, 2009 in 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave družbe za leto
2008, 2009 in 2010 in poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto
2008, 2009 in 2010.
3. Razporeditev čistega dobička iz poslovnega leta 2008 in razporeditev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslovnega leta 2008 v višini 12.244,54 EUR se razporedi v povečanje zakonskih rezerv v višini 612,00 EUR, razlika se prenese v bilančni
dobiček, ki ostane nerazporejen.
4. Pokrivanje izgube iz poslovnega leta
2009 in razporeditev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: izguba iz poslovnega
leta 2009 v višini 92.412,04 EUR se pokrije
iz bilančnega dobička preteklih let v višini
72.471,07 EUR in zakonskih rezerv v višini
10.184,24 EUR, razlika ostane nepokrita.
5. Pokrivanje izgube iz poslovnega leta
2010.
Predlog sklepa: izguba iz poslovnega
leta 2010 v višini 33.978,34 ostane nepokrita.
6. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: upravi družbe in članom
nadzornega sveta Kovinska Bled, d.d. se
podeljuje razrešnica za poslovno leto 2008,
2009 in 2010.
7. Imenovanje člana nadzornega sveta
družbe s strani lastnikov.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se imenuje Darja Vernig, Gradnikova 83, 4240 Radovljica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo udeležbo na skupščino pisno prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Pravočasno prijavljeni delničar,
njegov pooblaščenec ali zastopnik se mora
pol ure pred začetkom skupščine izkazati
z osebnim dokumentom.
Delničarji, katerih skupni deleži predstavljajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo

poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pismeno obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po sklicu skupščine pri upravi družbe.
Vsa gradiva in besedila predlogov sklepov, o katerih bo skupščina odločala, so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
vsak delavnik med 8. in 11. uro.
Če skupščina na petnajstem zasedanju
ne doseže sklepčnosti, se bo skupščina ponovila (drugi sklic) isti dan, to je 7. 12. 2011,
ob 15.30, v istih prostorih z istim dnevnim
redom. Na njej se bo veljavno odločalo ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Kovinska Bled, d.d.
Uprava
Ob-5225/11
Na podlagi Statuta družbe Merx gostinstvo in turizem d.d., in drugega odstavka 295. člena ZGD-1, sklicuje
redno skupščino
uprava družbe Merx gostinstvo
in turizem d.d.,
Ljubljanska cesta 39, 3000 Celje,
ki bo dne, 8. 12. 2011, ob 12. uri,
v.prostorih hotela Faraon – sobi št. 213, na
naslovu: Ljubljanska cesta 39, Celje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednika izvoli odvetnik Boštjan Repnik iz
Dravograda, za zapisnikarja notar Aleksander Mraz, za preštevalko glasov pa se izvoli
Olga Vidmajer.
1. Skupščina seznani z zapisnikom seje
nadzornega sveta dne 18. 10. 2011, na kateri je bila obravnavana odstopna izjava direktorja Francija Peternela in predlogom za
imenovanje novega direktorja.
Predlog sklepa: direktor Franci Peternel,
stanujoč Ljubljanska cesta 36, 3000 Celje,
EMŠO 2510959500377 se z dnem 8. 12.
2011 razreši z mesta direktorja.
Za novega direktorja družbe Merx d.d.,
Ljubljanska cesta 39, 3000 Celje, se z dnem
8. 12. 2011 imenuje Lubarda Nemanja, stanujoč Stanetova cesta 32, 3320 Velenje,
EMŠO 2607966500394.
3. Novo članstvo v nadzornem svetu.
Predlog sklepa: Lubarda Nemanja, stanujoč Stanetova cesta 32, 3320 Velenje
z dnem 1. 12. 2011 preneha biti član in predsednik nadzornega sveta.
Za novega predsednika in člana nadzornega sveta s z dnem 8. 12. 2011 imenuje
Repnik Boštjan, stanujoč Robindvor 114,
2370 Dravograd, EMŠO 0701973500013.
Potrdita se obstoječa člana nadzornega
sveta Franci Peternel, stanujoč Ljubljanska
cesta 36, 3000 Celje in Vidmajer Olga, stanujoč Tomšičeva 1, 3310 Žalec.

Predlogi delničarjev
Dopolnitve dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa ter predlogi delničarjev k posamezni točki dnevnega
reda, morajo biti predloženi v pisni obliki,
obrazloženi in posredovani tajništvu uprave
družbe v 7 dneh po objavi sklica skupščine.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do uresničevanja glasovalnih pravic
imajo delničarji – imetniki navadnih delnic,
ki so na dan 1. 10. 2011 vpisani v centralno
evidenco pri Klirinško – depotni družbi, d.d.
Delničarji morajo svojo udeležbo prijaviti
pisno ali osebno v tajništvu družbe najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine. Delničar,
ki ima pravico do udeležbe na skupščini,
lahko pooblasti pooblaščenca, ki uresničuje njegove glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najmanj na dan do zasedanja
skupščine. Na dan zasedanja skupščine se
morajo delničarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo
potekalo zasedanje skupščine.
Obrazložitve predlogov sklepov organov
vodenja so dostopni vsak delovni dan od 10.
do 12. ure od dneva objave sklica skupščine
naprej v tajništvu družbe, na njenem sedežu
Ljubljanska cesta 39, 3000 Celje.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem dostopno vsak delovni dan od 10. do 12. ure
od dneva objave sklica skupščine naprej
v tajništvu družbe, na njenem sedežu Ljub
ljanska cesta 39, 3000 Celje, po predhodni
najavi.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 13. uri, v istem prostoru. Skupščina bo
takrat odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava družbe Merx gostinstvo
in turizem d.d.,
Peternel Franc
Ob-5249/11
Na podlagi 5.3. člena Statuta družbe
Avto Celje d.d., uprava sklicuje
18. redno skupščino delničarjev
družbe Avto Celje d.d.,
ki bo v ponedeljek, 5. 12. 2011, ob 9. uri,
v prostorih sejne sobe na upravi Avto Celje
d.d., na Ipavčevi ul. 21 v Celju, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
potrditev notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine imenuje Darko Zupanc in izvoli verifikacijska komisija v sestavi: Vesna Berločnik, predsednik ter Mojca Ocvirk in Barbara
Berkovič kot preštevalki glasov; za notarska
opravila se potrdi izbran notar.
2. Obravnava in sprejem soglasja k pogodbi o obvladovanju.
Predlog sklepa: skupščina sprejme in
daje soglasje k pogodbi o obvladovanju
med PSZ, poslovni sistem d.d., Opekarni-
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ška c. 15b, Celje kot obvladujočo družbo in
Avto Celjem d.d., Ipavčeva ul. 21, Celje, kot
odvisno družbo.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– Bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2010 znaša
2.835.719,92 EUR.
– Del bilančnega dobička za leto 2010
v višini 1.045.192,50 EUR, ki ga sestavljajo
nerazporejeni dobički iz preteklih let, se uporabi za izplačilo dividend v višini 2,50 EUR
bruto na delnico.
– Dividenda se izplača delničarjem, ki so
na dan skupščine kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri KDD.
– Dividende bodo izplačane najkasneje
v 120 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
– Preostanek bilančnega dobička za leto
2010 v višini 1.790.527,42 ostane nerazporejen.
Razno
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in njihovo obrazložitvijo, vključno s pogodbo
o obvladovanju, je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe Avto Celje d.d., Ipavčeva
ul. 21, Celje, od 4. 11. 2011 dalje.
Skupščine se imajo pravico udeležiti delničarji Avto Celja d.d., v korist katerih so
delnice na ime vknjižene v delniški knjigi
oziroma na računih vrednostnih papirjev, ki
se vodijo pri KDD, konec četrtega dne pred
sejo skupščine. Delničarji morajo najkasneje
konec četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini v tajništvu
družbe. Na skupščini lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila. Člani uprave in nadzornega
sveta se skupščine lahko udeležijo tudi, če
niso delničarji.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne

sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo upravi družbe najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno opredeljen predlog in pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine,
ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto
vsebino lahko uprava družbe da podatke
v skupnem odgovoru.
Čas sklica
Skupščina je sklicana za 9. uro. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje ob 9.30, istega dne,
v istem prostoru, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred pričetkom zasedanja.
Avto Celje d.d.
predsednik nadzornega sveta
Darko Zupanc, univ.dipl.ekon.
Ob-5251/11
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Kovinar, inženiring, kovinarstvo in trgovina, Novo mesto, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto,
uprava sklicuje
14. sejo skupščine
delničarjev družbe Kovinar,
Novo mesto, d.d.,
ki bo v torek, 6. 12. 2011, ob 9. uri,
v prostorih notarja Andreja Tirana, Prešernov trg 8, Novo mesto.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se izvolita preštevalki glasov: Jelka Makovec in
Petra Žnidarčič. Za predsednika skupščine
se izvoli Dušan Mohar. Seji bo prisostvoval
notar Andrej Tiran.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2010 in poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička oziroma pokrivanju bilančne
izgube za leto 2010 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010 in poročilom nadzornega
sveta, sprejme se predlog o uporabi bilančnega dobička ter se podeli razrešnica upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
3. Pridobivanje lastnih delnic na podlagi
pooblastila skupščine.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo, da lahko kupuje lastne delnice
v skladu z 247. členom ZGD-1, pri čemer je
najvišja nakupna cena za delnico 10 EUR.
Obenem skupščina pooblašča upravo,
da lahko izvrši umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na
dan 1. 12. 2011 vpisani v K.D.D.
Za udeležbo se udeleženci izkažejo
z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa
z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe Kovinar Novo mesto d.d., Ljub
ljanska cesta 36, Novo mesto, vsak delovni
dan med 11. in 12. uro, v času od dneva
sklica do dneva zasedanja skupščine.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne z istim dnevnim redom ob 10. uri
na istem kraju.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kovinar Novo mesto d.d.
Uprava
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Zavarovanja terjatev
SV 1021/11
Ob-5288/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka 1021/11
z dne 27. 10. 2011, je bilo dvosobno stanovanje številka 2, v drugi etaži, s kletjo v prvi
etaži, v skupni izmeri 60,00 m2 in ki se nahaja na naslovu Bakovci, Poljska ulica 6,
v stavbi z identifikacijsko oznako 378, stoječi
na parceli številka 2462/2, katastrska občina Bakovci, ki ga je zastavni dolžnik Lang
Tonček, Grad 190 F, 9264 Grad, pridobil
po prodajni pogodbi številka AG 0509/2011,
z dne 17. 10. 2011, sklenjeni s prodajalcema Domjan Juretom in Gomboc Metko, oba
stanujoča Markišavci 9, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banke Slovenije d.d.,
Ljubljana, Šmartinska cesta 140 (1000 Ljub
ljana, matična številka 5446546000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
31.500,00 EUR, s pripadki.
SV 806/11
Ob-5289/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 27. 10. 2011, opr. št.
SV-806/11, je bilo celotno II. nadstropje, v izmeri 154,91 m2 na izvzetih posameznih delih
stanovanjske stavbe Cafova ulica 2 v Mariboru, stoječe na parc. št. 1109, k.o. 657–
Maribor – Grad (ID znak: 657-1303-9999) in
pripadajoči del stopnišča, last Unverdorben
Jožeta do ene četrtine celote, Unverdorben Branke do ene četrtine celote in Unverdorben Tjaše do ene polovice celote na
podlagi kupoprodajne pogodbe opr. št. notarke Edite Špitalar iz Maribora SV 740/11,
sklenjene 3. 10. 2011 s prodajalcem Promo-Club podjetje za založništvo, reklamo,
propagando, proizvodnjo in trgovina d.o.o.,
Partizanska cesta 36, 2000 Maribor, matična številka 5577969000 v zvezi s kupoprodajno pogodbo opr. št. notarke Edite Špitalar iz Maribora, SV 148/09, sklenjeno 3. 3.
2009, med prodajalko Rojko Matejo, rojeno
7. 12. 1973, Kotnikova ulica 4, 2311 Hoče,
in kupcem Promo-Club podjetje za založništvo, reklamo, propagando, proizvodnjo in
trgovina d.o.o., Partizanska cesta 36, 2000
Maribor, matična številka 5577969000, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.
Bančna skupina Banke Celje, Vodnikova 2,
3000 Celje, matična številka 5026121000
zoper dolžnika Unverdorben Jožeta, stanujočega Strma cesta 6, 3250 Rogaška Slatina, rojenega 1. 4. 1962, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 200.000,00 EUR,
s pripadki.
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Objave sodišč
Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
IV P 172/2011
Os-5050/11
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
opr. št. IV 172/2011 z dne 5. 10 2011 toženi
stranki Elitzi Plamenova Meglitch postavilo
začasno zastopnico, odvetnico Jelko Sajovic, Jezerska cesta 41, Kranj, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdnem postopku pred
Okrožnim sodiščem v Kranju IV P 172/2011
vse dotlej, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 10. 2011
II P 1689/2010
Os-3350/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodniku Sašu Doganu, v pravdni zadevi tožeče stranke Posojilnice Bank Pliberk r.z.zo.j
Pliberk Avstrija, ki jo zastopa David Pogorevc, odvetnik v Slovenj Gradcu, proti toženi stranki: 1. Snežana Gavez in 2. Darko
Gavez, oba Fabianijeva ulica 27, Ljubljana,
zaradi plačila 7.944,01 EUR s pripadki, dne
23. 5. 2011, sklenilo:
toženi stranki: 1. Snežani Gavez in 2.
Darku Gavezu, neznanega prebivališča, se
postavlja začasna zastopnica, odvetnica
Anja Lamut, Pražakova 10, Ljubljana, ki bo
zastopala toženo stranko v tem postopku
zaradi plačila 7.944,01 EUR s pripadki.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, toženo stranko pa bo zastopala od dneva postavitve
dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2011
VL 55220/2008
Os-5032/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice NLB d.d., Trg Republike 2,
Ljubljana, ki jo zastopa Brigita Plemenitaš,
Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku
Edinu Tubisch, Cesta na Brdo 67, Ljub
ljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Slavko Trstenjak, Parmova ulica 53,
Ljubljana, zaradi izterjave 5.968,80 EUR,
sklenilo:
dolžniku Edinu Tubich, Cesta na Brdo 67,
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 Slavko Trstenjak.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-

roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2011
VL 198859/2009
Os-5049/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska
cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Filipov, Petrovič, Jeraj in Partnerji, o.p.
d.o.o., Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti
dolžniku Mihi Bevcu, Litostrojska cesta 15,
Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik
odvetnik Marjan Šnajder, Mlinska pot 3,
Ljubljana, zaradi izterjave 399,90 EUR, sklenilo:
dolžniku Mihi Bevcu, Litostrojska
cesta 15, 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
Šnajder Marjan, Mlinska pot 3, 1000 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 9. 9. 2011
VL 45110/2010
Os-5122/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Delavske hranilnice d.d. Ljub
ljana, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana, proti
dolžniku Mihovilu Adžić, Ulica Iga Grudna 5,
Ljubljana, ki ga zastopa zakonita zastopnica
odvetnica Martina Šket, začasna zastopnica, Trdinova 7, Ljubljana – dostava, zaradi
izterjave 316,76 EUR, sklenilo:
dolžniku Mihovilu Adžić, Ulica Iga Grudna 5, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Martina Šket, Trdinova 7, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2011
D 58/1994
Os-5006/11
V zapuščinskem postopku po dne
9. 4. 1987 umrlem Rozman Alojzu, rojenem
20. 6. 1905, nazadnje stanujočem Peračica 7, je bil dne 26. 9. 2011 Zvonki Tividar,
7800 Sugarbush, Lane, Willowbrook, I. L.
L. 60527-2473, USA, na podlagi drugega
odstavka 82. člena ZPP določen začasni
zastopnik, odvetnik Matej Gašperšič, Tru-

barjeva 5, Radovljica, ki bo dedinjo zastopal
v postopku, vse dokler Center za socialno
delo ne sporoči, da ji je potavil skrbnika ali
dedinja sama v postopku ne nastopi pred
sodiščem.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 26. 9. 2011
P 114/2011
Os-5086/11
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke Steva Starc, Ocizla 20,
6240 Kozina, ki jo zastopa odvetnik Dragan
Sikirica iz Sežane, zoper toženo stranko
Ano Apollonio, neznanega bivališča, zaradi
pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto. 10.000,00 €) po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki
Ani Apollonio, sedaj neznanega bivališča,
s sklepom z dne 10. 10. 2011 postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Damjana Krta, Partizanska cesta 63, 6210
Sežana, ki bo toženko v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler toženka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 10. 2011

Oklici dedičem
II D 79/2010
Os-3470/11
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri
Okrajnem sodišču v Mariboru, po pokojni
Janžekovič Mariji, hčerki Matka, umrli dne
12. 12. 2009, rojeni 5. 8. 1917, državljanki Republike Slovenije, upokojenki, samski,
nazadnje stanujoči Kosarjeva ulica 38, Maribor, prideta v poštev kot dedinje po zapustnici tudi zapustnikova pranečakinja Manuela Steirer, rojena Maier, pranečakinja
Alexandra Falland, rojena Maier.
Sodišče zato poziva zapustnikovi pranečakinji Manuelo Steirer ter Alexandro Falland, neznanih naslovov, morebitne dediče
po očetovi strani ter vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica,
v skladu 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 31. 5. 2011
D 454/2010
Os-3061/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojnem Fogar Luigiju,
rojenem 2. 12. 1848, Piuma 14, Gorizia, ki
je umrl 1. 9. 1914.
Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli v poštev tudi zapustnikova pravnukinja
Gambuzza Lucia, rojena 1. 10. 1921, hčerka zapustnikove vnukinje Nardini Margerite,
hčerka zapustnikove hčerke Fogar Pierine
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ter zapustnikovi pravnukinji Polak Berta in
Polak Marjeta, hčerki zapustnikovega vnuka
Polak Carla, sin zapustnikove hčerke Fogar
Luigie, za katere je sodišče ugotovilo, da so
njihova bivališča neznana.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva Gambuzza Lucio, Polak
Berto in Polak Marjeto oziroma njihove morebitne dediče, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine v tem zapuščinskem postopku,
da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku
enega leta od te objave, sicer bo sodišče po
preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na podlagi podatkov o dedičih, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 4. 2011
D 127/2010
Os-5010/11
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Konradu
Bezjaku, sinu Franca, upokojencu, rojenem
8. 8. 1944, državljanu Republike Slovenije,
samskem, umrlem 10. 2. 2010, nazadnje
stalno stanujočem Bukovci, št. 53, začasno
Muretinci št. 45/a.
Pokojnik ni napravil oporoke. Ker niso
znani otroci dne 28. 8. 1999 umrlega pokojnikovega polbrata Franca Bezjaka, rojenega
10. 7. 1937, nazadnje stanujočega v Nemčiji, sodišče na podlagi prvega in drugega
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju
(ZD), s tem oklicem poziva le te, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne bo zglasil noben otrok prej
umrlega pokojnikovega polbrata Franca
Bezjaka, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ptuju
dne 6. 10. 2011

Oklici pogrešanih
N 11/2011
Os-4992/11
Anton Zgonc, rojen 23. 9. 1868 na Čatežu 22, je nazadnje živel na naslovu Klanec
pri Gabrovki 8, Gabrovka. Poročil se je dne
13. 6. 1898 z Marijo Košir, rojeno dne 1. 2.
1973 v Moravški Gori. Dne 15. 4. 1899 se
jima je rodila hči Marija Zgonc. Neznanega
leta je odšel v Ameriko in od tedaj od njega
ni bilo več nobenega glasu.
Pogrešanega pozovite naj se oglasi, vse
druge, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj
to sporočijo predlagatelju ELES d.o.o. Hajdrihova ulica 2, Ljubljana, ali podpisanem
sodišču v roku 3 mesecev od objave razglasa, ker bo sicer sodišče pogrešanega
proglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 10. 10. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Kolednik Petra, Barislovci 21, Lovrenc
na Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
50500026737 (fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje. gnq‑324084

Spričevala preklicujejo
Abdić Edis, Novakova ulica 5, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Božidarja Jakca v
Ljubljani, izdano leta 2003. gnt‑324077
Abram Nejc, Poštna ulica 5, Vrhnika,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Moste.
gnu‑324101
Babuder Gregor, Bač 15, Materija, spričevalo 3. letnika SGTŠ. gnw‑324099
Ćosić Maida, Hruševje 77, Postojna,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra v Postojni, izdano leta 2008. gns‑324078
Dolanc Jani, Dobovec 24B, Dobovec,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
Zagorje, izdana leta 2004, 2005, 2006.
gnr‑324104
Gorjup Igor, Dobrina 24A, Žetale, spričevalo 2. letnika ŠC Celje/Srednje šole za
storitvene dejavnosti in logistiko, izdano leta
2011. gno‑324107
Gruber Nika Tatjana, Cegelnica 60, Naklo, indeks, št. 18060210, izdala Filozofska
fakulteta. gnz‑324096
Grujčić Boris, Ulica Sergeja Mašere 3,
Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje pomorske šole Portorož, št. 287-98/99, izdano leta 1999.
gnl‑324110
Hudoklin Anja, Mlinarska ulica 4, Radomlje, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra, Gimnazija, izdano leta
2004. gne‑324067
Hudoklin Anja, Mlinarska 4, Radomlje,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra, Kamnik, Gimnazija, izdano leta
2005. gnd‑324068
Jaušovec Sandra, Podvinci 127, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
gimnazije, izdano leta 2011. gnv‑324075
Ključanin Dijana, C. Revolucije 1a, Jesenice, spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske
gimnazije Radovljica. gnq‑324080
Lovrec Sebastjan, Nasipi 24, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole
Štore, izdano leta 2000. gnq‑324105
Oblak Andrej, Dolenji Novaki 1C, Cerkno, spričevalo 9. razreda Osnovne šole
Cerkno, izdano leta 2006. gnh‑324089

Pejković Leonard, Pokopališka ulica 46,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Gimnazije Moste, izdana leta 2006, 2007,
2008, 2009. gnx‑324098
Rajaković Marko, Brezovica pri Metliki 3,
Metlika, spričevalo 2. in 4. letnika Gimnazije Novo mesto, izdana leta 2008 in 2010.
gnk‑324086
Retar Franc, Šentvid pri Stični 116 A,
Šentvid pri Stični, spričevalo o zaključeni Srednji elektrotehnični šoli, izdano leta
1990. gnu‑324076
Simsič Lilijana, Bač 36, Knežak, spričevalo od 1. do 8. razreda Osnovne šole
Pivka, izdano leta 1977-1984, izdano na ime
Lenarčič. gnm‑324088
Skubic Matej, Bizoviška cesta 55A, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2009. gng‑324090
Strmec Jernej, Mala ulica 3, Črnomelj,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Črnomelj,
št. I/G-1284, izdano leta 2009. gnb‑324070
Štumpfl Mihael, Podgorje 50A, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, maturitetno spričevalo
Šolskega centra Slovenj Gradec - Gostinske
šole, izdano leta 1980. gnl‑324085
Taljat Katarina, Bazoviška 14A, Tolmin, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana.
gnc‑324069
Težak Matjaž, Radovica 1 d, Metlika,
spričevalo 4. letnika ŠC Novo mesto -Tehniške gimnazije, izdano leta 2011 pod št. I/
TG-806. gnr‑324079
Vesel Borut, Hraše 33J, Smlednik, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SŠ Šiška, št. I EL./326, izdano leta 1987. gnn‑324108
Vučko Maja, Gornja Bistrica 194, Črenšovci, spričevalo 4. letnika Ljudske univerze
Gornja Radgona, št. 143/EKT, izdano leta
1999. gny‑324072
Zeljković Nikola, Dogoška cesta 63,
Maribor, diplomo, izdano 6. 5. 2011, izdala
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene
vede, na ime Zeljković Nikola. gnc‑324094

Drugo preklicujejo
Borovnik Nina, Parecag 126, Sečovlje Sicciole, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Piran. gnp‑324081
Cankar Jaka, Perovo 12A, Grosuplje, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence
v cestnem prometu, izdano na ime Jaka
Cankar, izdajatelj Ministrstvo za promet, št.
615160, leto izdaje 2004. gnw‑324074

Draganović Vesna, Preglov trg 13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20050065,
izdala Pravna fakulteta. gno‑324082
GLT d.o.o., Šutna 54, Žabnica, dovolilnice, za državo Ukrajina, oznaka države
804/11, št. dovolilnice 061631 in 060832.
gnd‑324093
Gomzi Martina, Murska ulica 3, Radenci,
študentsko izkaznico, št. 20070079, izdala
Pravna fakulteta. gnt‑324102
Ivanovski Miran, Polje 371, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana. gnm‑324109
Kranjc Maja, Žlebe 47D, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 21070133, izdala Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.
gnx‑324073
Lapuh Jože, s.p., Cesta bratov Cerjakov 2, Brežice, licenco, številka 000356, za
vozilo MAN, registrska številka KK LABUS2.
gnt‑324106
Medvešček Edi, Prapetno 7a, Tolmin,
študentsko izkaznico, št. 63020252, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gny‑324097
Menegatti Ožbolt, Goriška cesta 39, Cerkno, študentsko izkaznico, št. 64100115,
izdala
Fakulteta
za
elektrotehniko.
gnv‑324100
Nardin Miha, Lanišče 52, Škofljica, študentsko izkaznico, št. 19454644, izdala
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
gnn‑324083
Novak Alojz, Kotarjeva 4, Šentjernej, izkaznico za varnostnika, izdana na ime Alojz
Novak, izdajatelj Ministrstvo za notranje zadeve, leto izdaje 2010. gns‑324103
Poklukar Matej, Poljšica pri Gorjah 13,
Zgornje Gorje, študentsko izkaznico, št.
63020124, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gnb‑324095
Purkart Čopi, Turjak 14, Turjak, licenco
za vzdrževanje zrakoplova, izdajatelj Ministrstvo za promet, št. SLO/AML/000270.
gnz‑324071
Suhadolc Barbara, Einspielerjeva ulica 11, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
03180190, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gnj‑324087
Zdravko Glač s.p., Vanganel 31, Koper
- Capodistria, licenco skupnosti - blago, št.
010205, serijska številka O3004088, izdana 19. 5. 2010 in velja do 19. 5. 2015.
gnn‑324091
Zdravko Glač s.p., Vanganel 31, Koper - Capodistria, licenco št. 010205, velja
do 19. 5. 2015, za vozilo KP RD-037 Iveco, Stralis AS440S45T/FP-LT/3650, serijska številka O313097, izdana 19. 5. 2010.
gne‑324092
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