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Leto XXI

Javni razpisi
Št. 410-15/2011-66
Ob-5313/11
Preklic
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, preklicuje Ukrep E. Sofinanciranje
stroškov prevoza (mleka) z območij Občine
Postojna; pomoči dodeljene po pravilu »de
minimis«, v javnem razpisu za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja
kmetijstva in gozdarstva v Občini Postojna
v letu 2011, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 12/11 z dne 25. 2. 2011. Ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena. Preklic začne veljati z dnem objave
v Uradnem listu RS.
Občina Postojna
Št. 37/2011

Ob-5315/11
Popravek
Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in
mladih, Resljeva 18, 1000 Ljubljana, objavlja
popravek objave »javni razpis za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v Četrtnih mladinskih
centrih Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa
otrok in mladih, za leto 2012«, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 86/11 z dne 28. 10.
2011, str. 2502–2506, Ob-5140/11.
V poglavju IV. vsebina javnega razpisa
se črta zadnja točka drugega odstavka iz
seznama aktivnosti, in sicer točka »r) šola
za starše«.
V poglavju VII. Upravičeni stroški se na
koncu prvega stavka tretjega odstavka črta
pika in doda »:, razen za prijavitelje, ki nimajo pravice do odbitka vstopnega DDV.«
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane
nespremenjeno.
Javni zavod Mladi zmaji –
Center za kakovostno preživljanje
prostega časa otrok in mladih
Ob-5350/11
Na podlagi Pravil Znaka kakovosti v graditeljstvu, Gradbeni inštitut ZRMK, odgovorni izvajalec projekta Znak kakovosti v graditeljstvu objavlja
javni razpis št. 1 / 2012
za podelitev znakov kakovosti
v graditeljstvu 2012
Ocenjevanje izdelkov in storitev s področja graditeljstva:
– Okna, vključno z balkonskimi vrati in
panoramskimi stenami,
– Notranja vrata – vrata v stanovanju in
drugih bivalnih prostorih,
– Zidni blok za podometno gradnjo zidov,

– Dobava plinskih grelnikov ter z dobavo povezanega servisiranja plinskih grelnikov,
– Sprejemniki sončne energije za pripravo tople sanitarne vode, ogrevanje zgradb
ali ogrevanje bazenske vode,
– Hranilniki toplote za shranjevanje tople
sanitarne vode, segrete s pomočjo sprejemnikov sončne energije,
– Sistemi kanalizacijskih cevi,
– Strešne kritine za pokrivanje poševnih
streh,
– Betonski tlakovci in plošče za polaganje zunanjih pohodnih in povoznih površin,
– Plošče, kocke in drugi oblikovanci iz
naravnega kamna,
– Betonski robniki,
– Izvedba cementnih estrihov,
– Izvedba betonskih zakjučnih tlakov,
– Izvedba polimernih talnih oblog in premazov,
– Izvedba vodotesne zaščite betonskih
in AB konstrukcij,
– Razvojno tehnološki dosežki in inovacije,
– Izvedba obnove ostrešij oziroma kritin
na stavbah kulturne dediščine in stavbah
s sestavinami kulturne dediščine,
– Izvedba obnove fasad na stavbah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami
kulturne dediščine,
– Izvedba konstrukcijskih ojačitev stavb,
– Izvedba sanacije vlage na stavbah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami
kulturne dediščine,
– Storitev krovsko – kleparskih del,
– Storitev montaže stavbnega pohištva,
– Storitev oblaganja tal, sten in bazenov
s keramičnimi ploščicami,
– Storitev oblaganja tal, sten in fasad
z naravnim oziroma umetnim kamnom,
– Betonarne za proizvodnjo transportnega betona,
– Separacije kamenih agregatov za
gradbeništvo,
– Asfaltni obrati,
– Konstrukcije za zaščito pred hrupom,
– Izvedba žlebičenja obrabnih plasti,
– Izvedba hidroizolacij v predorih.
Razpisno dokumentacijo in obrazec za
prijavo lahko potencialni prijavitelji naročijo
oziroma osebno dvignejo pri izvajalcu projekta, Gradbenem inštitutu ZRMK – Gradbenem
centru Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljub
ljana, tel. 01/280-81-81, faks 01/280-81-91,
elektronska pošta: zkg@gi-zrmk.si, internet:
http://www.gcs.gi-zrmk.si/gcs.
Ocenjevanje se bo izvedlo na podlagi
zadostnega števila prijav, pripravljenih razpisnih pogojev in meril za ocenjevanje za

posamezno področje. Dobitniki ZKG bodo
imeli priložnost promovirati pridobljeno priznanje v okviru sejmov ali drugih javnih in
strokovnih prireditvah. Javni razpis bo odprt
do 2. novembra 2012.
Gradbeni inštitut ZRMK
Št. 35020-0009/2011-17
Ob-5351/11
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18,
76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09,
14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10
Odl. US: U-I-176/08-10), Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11), Statuta Občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list RS, št. 48/10), Sklepa župana
Občine Dol pri Ljubljani št. 35020-0009/2011,
z dne 30. 8. 2011 in Sklepov župana Občine Dol pri Ljubljani št. 35020-0009/2011-14
z dne 6. 10. 2011 Občina Dol pri Ljubljani,
s sedežem v Dolu pri Ljubljani 1, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
komunalno neopremljenih zemljišč
v Občini Dol pri Ljubljani
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je komunalno neopremljeno zemljišče, namenjeno površinam za
stanovanja in spremljajoče dejavnosti, ki obsega sledeče parcele: parc. št. 526/1, njiva,
v izmeri 701,00 m2, k.o. Senožeti.
Parcela št. 526/1, k.o. Senožeti se nahaja
v območju stavbnih zemljišč MS 10/14 Senožeti. Investitor je pri izdelavi projektne dokumentacije dolžan upoštevati določila občinskih predpisov, ki urejajo področje prostora.
2. Cenitev zemljišča: najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, parc.
št. 526/1, k.o. Senožeti, ki je predmet
prodaje, v skupni izmeri 701,00 m2 znaša 47.600,00 EUR, brez vračunanega 20%
DDV.
3. Roki za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici v 15 dneh
od objave v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol
pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom ˝Ne odpiraj! Za javni razpis za nakup
zemljišča v Dolu pri Ljubljani˝.
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe.
4. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– naslov in sedež ponudnika,
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– podatke o odgovorni osebi,
– matično številko,
– davčno številko,
– pooblaščeni podpisnik pogodbe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od cene v tem razpisu (v nasprotnem
primeru bo komisija ponudbo izničila),
– podpisano izjavo, iz katere je razvidno, da se ponudnik strinja z razpisnimi
pogoji,
– opis nameravane gradnje.
5. Varščina: ponudbi za parc. št. 526/1,
k.o. Senožeti, v izmeri 701 m2 je treba
priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 1.000,00 EUR.
6. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Občine Dol pri Ljubljani, tretji delovni dan po
preteku roka za oddajo ponudbe, s pričetkom ob 12. uri.
Predstavniki ponudnikov ali zastopniki se
morajo pri odpiranju ponudb izkazati s pisnim pooblastilom. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija imenovana
s strani župana.
7. Merila
Kot najugodnejša ponudba bo merilo:
cena
V primeru, da so ponujene cene izenačene pa bo izbran tisti, ki bo ponudil še druge
dodatne ugodnosti.
8. Način prodaje: nepremičnina je naprodaj po načelu videno – kupljeno.
Drugi pogoji:
– Vsak ponudnik mora plačati varščino za posamezno parcelo, ki je napisana
v 5. točki razpisa in jo je potrebno nakazati
na račun, št. 01222-0100000473, do dneva
izteka roka za zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku bo le-ta vrnjena v 8 dneh po
izbiri komisije brez obresti.
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne. V primeru umika se varščina ne vrne.
– V primeru, da komisija oceni, da so
kriteriji izpolnjeni tako, da izmed ponudb ne
more izbrati najugodnejšega, lahko pozove
ponudnike, da ponudbo dopolnijo.
– O izbiri najugodnejšega ponudnika, komisija v 15 dneh od dneva o izbiri obvesti
vse ponudnike.
– Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh od dneva prejema pisnega obvestila o izbiri. V primeru, da
v tem roku ponudnik pogodbo ne sklene, se
šteje, da je od ponudbe odstopil in se plačane varščine ne vrne.
– Občina Dol pri Ljubljani si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne izbere nobenega izmed ponudnikov in
vsem brezobrestno vrne varščino v 8 dneh
od odločitve.
– Vse stroške v zvezi s to pogodbo plača kupec.
– Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z DDV plačati skladno s pogoji
ponudbe na TRR:01222-0100000473, odprt
pri Banki Slovenije, v osmih dneh po podpisu pogodbe. Neupoštevanje pogodbenih
rokov plačila s strani kupca je razlog za ta-
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kojšnjo razveljavitev pogodbe, brez vračila
varščine.
– Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine.
– Kontaktna oseba je Nataša Gostinčar,
na tel. 01/530-32-46, elektronski naslov: natasa.gostincar@dol.si.
Občina Dol pri Ljubljani
Št. 35020-0009/2011-18
Ob-5352/11
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18,
76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09,
14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10
Odl. US: U-I-176/08-10), Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11), Statuta Občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list RS, št. 48/10), Sklepa župana
Občine Dol pri Ljubljani št. 35020-0009/2011,
z dne 30. 8. 2011 in Sklepov župana Občine Dol pri Ljubljani št. 35020-0009/2011-14
z dne 6. 10. 2011, Občina Dol pri Ljubljani,
s sedežem v Dolu pri Ljubljani 1, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb
za prodajo komunalno neopremljenih
zemljišč v Dolu pri Ljubljani
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je komunalno neopremljeno zemljišče namenjeno površinam
za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,
ki obsega sledeče parcele: parc. št. 98/2,
njiva, v izmeri 78,00 m2 in travnik, v izmeri 412,00 m2, skupaj 490 m2, k.o. Dol pri
Ljubljani.
Parcela št. 98/2, k.o. Dol pri Ljubljani se
nahaja v območju stavbnih zemljišč BS 9/1
Videm – Dol. Investitor je pri izdelavi projektne dokumentacije dolžan upoštevati določila občinskih predpisov, ki urejajo področje
prostora.
2. Cenitev zemljišča: najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, parc.
št. 98/2, k.o. Dol pri Ljubljani, ki je predmet prodaje, v skupni izmeri 490,00 m2 znaša 58.310,00 EUR, brez vračunanega 20%
DDV.
3. Roki za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici v 15 dneh od
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri
Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom
˝Ne odpiraj! Za javni razpis za nakup zemljišča v Dolu pri Ljubljani˝.
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe.
4. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– naslov in sedež ponudnika,
– podatke o odgovorni osebi,
– matično številko,
– davčno številko,
– pooblaščeni podpisnik pogodbe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe,

– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od cene v tem razpisu (v nasprotnem
primeru bo komisija ponudbo izničila),
– podpisano izjavo, iz katere je razvidno,
da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji,
– opis nameravane gradnje.
5. Varščina: ponudbi za parc. št. 98/2,
k.o. Dol pri Ljubljani, v izmeri 490 m2 je treba
priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 1.000 EUR.
6. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Občine Dol pri Ljubljani, tretji delovni dan po
preteku roka za oddajo ponudbe, s pričetkom
ob 12. uri.
Predstavniki ponudnikov ali zastopniki se
morajo pri odpiranju ponudb izkazati s pisnim
pooblastilom. Pravočasno prispele ponudbe
bo obravnavala komisija imenovana s strani
župana.
7. Merila
Kot najugodnejša ponudba bo merilo:
cena.
V primeru, da so ponujene cene izenačene pa bo izbran tisti, ki bo ponudil še druge
dodatne ugodnosti.
8. Način prodaje: nepremičnina je naprodaj po načelu videno – kupljeno.
Drugi pogoji:
– Vsak ponudnik mora plačati varščino za
posamezno parcelo, ki je napisana v 5. točki
razpisa in jo je potrebno nakazati na račun
št.: 01222-0100000473, do dneva izteka roka
za zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku
bo le-ta vrnjena v 8 dneh po izbiri komisije
brez obresti.
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne. V primeru umika se varščina
ne vrne.
– V primeru, da komisija oceni, da so
kriteriji izpolnjeni tako, da izmed ponudb ne
more izbrati najugodnejšega, lahko pozove
ponudnike, da ponudbo dopolnijo.
– O izbiri najugodnejšega ponudnika, komisija v 15 dneh od dneva o izbiri obvesti
vse ponudnike.
– Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh od dneva prejema
pisnega obvestila o izbiri. V primeru, da v tem
roku ponudnik pogodbo ne sklene, se šteje,
da je od ponudbe odstopil in se plačane varščine ne vrne.
– Občina Dol pri Ljubljani si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb ne
izbere nobenega izmed ponudnikov in vsem
brezobrestno vrne varščino v 8 dneh od odločitve.
– Vse stroške v zvezi s to pogodbo plača
kupec.
– Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z DDV plačati skladno s pogoji
ponudbe na TRR:01222-0100000473, odprt
pri Banki Slovenije, v osmih dneh po podpisu
pogodbe. Neupoštevanje pogodbenih rokov
plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo
razveljavitev pogodbe, brez vračila varščine.
– Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine.
– Kontaktna oseba je Nataša Gostinčar,
na tel. 01/530-32-46, elektronski naslov: natasa.gostincar@dol.si.
Občina Dol pri Ljubljani
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Javne dražbe
Ob-5344/11
Preklic
in preložitev 3. javne dražbe
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.,
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, zastavni
upnik, na podlagi določil 167. člena SPZ
in točke V. pravil javne dražbe, objavljene
v Uradnem listu RS, št. 86, dne 28. 10. 2011
objavlja preklic in preložitev 3. javne dražbe
za prodajo poslovnega deleža 79,8771%
družbe Integral Stojna Avtobusni promet,
d.o.o., Reška cesta 1, Kočevje, matična številka 5517010000, v nominalni višini 199.549,62 EUR.
I. Javna dražba za prodajo poslovnega
deleža 79,8771% družbe Integral Stojna Avtobusni promet, d.o.o., Reška cesta 1, Kočevje, matična številka 5517010000, v nominalni višini 199.549,62 EUR, razpisana
za dan 7. 11. 2011 ob 10. uri v prostorih
zastavnega upnika SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. se preloži na 15. 11. 2011
ob 10. uri, v prostorih zastavnega upnika
SIJ – Slovenska industrija jekla d.d.
II. Za opravo javne dražba veljajo Pravila 3. javne dražbe, objavljene v Uradnem
listu RS, št. 86 z dne 28. 10. 2011.
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d
Št. 0210/2011
Ob-5312/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana za
leto 2011, ki je priloga Odloka o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11)
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
v lasti Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025000, ID št. za DDV: SI67593321.
Organizator javne dražbe: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe in izhodiščna
cena
2.1. Predmet javne dražbe je naslednja
nepremičnina: stanovanje z začasno identifikacijsko št. 1728-327-903 v tlorisni površini 94,90 m2 (s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe in zemljišču),
ki se nahaja v I. nadstropju stavbe z naslovom Gornji trg 13 v Ljubljani, ki je povezana
z nepremičnino s parc. št. 41.S in 45/2, k.o.
Ljubljana mesto, ki po podatkih GURS v naravi predstavlja stavbišče, v izmeri 415 m2
in njivo, v izmeri 124 m2 in je vpisana v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani
v katastrski občini Ljubljana mesto.
2.2. Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno stanje nepremičnine je ure-

jeno. Etažna lastnina za stavbo, v kateri se
nahaja stanovanje, ki je predmet te javne
dražbe, ni vzpostavljena. Stanovanje ima
začasno id. št., ki jo je dodelila Zemljiška
knjiga v skladu z Uredbo o naložitvi in vodenju zemljiške knjige z uporabo računalniške tehnologije ter o uskladitvi podatkov
s podatki zemljiškega katastra (Uradni list
RS, št. 42/01).
2.3. Izhodiščna cena: 127.100,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki
bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne
pogodbe, plača prodajalec.
3. Najnižji znesek višanja
3.1
Najnižji
znesek
višanja
je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1. Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki zasebne listine.
4.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
4.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo pristojna Komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
4.4. Uspeli dražitelj bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več
kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino.
Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo,
da je od nakupa odstopil in ima Mestna
občina Ljubljana pravico zadržati vplačano
varščino.
4.5. Po plačilu celotne kupnine se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu
z določili prodajne pogodbe.
4.6. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, št. 01261-0100000114, sklic na številko 4112-1201-0000, v roku 30 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske
pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 29. 11. 2011, na sedežu
Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v III. nadstropju ob 10. uri. Kandidati
se bodo morali 15 minut pred začetkom
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke
te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS, in se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži izpis iz
poslovnega registra, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana
številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 4112-1201-0000, z navedbo »plačilo
varščine – javna dražba Gornji trg 13«.
8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000
Ljubljana: kontaktna oseba Mira Kastelic,
tel. 01/306-14-39 ali Karmen Pintar Oblak,
tel. 01/306-15-46.
Ogled nepremičnine in ogled dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen
po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Prodajalec poravna pripadajoči davek na promet z nepremičninami ter stroške
notarske overitve podpisa prodajalca, kupec pa nosi stroške povezane z zemljiško
knjižnim urejanjem in z vknjižbo lastninske
pravice na svoje ime in v svojo korist.
10.4 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.5 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
Ljubljana www.jssmol.si in na spletni strani
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Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si ter
na oglasni deski na sedežu JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 4780-323/2011-3
Ob-5349/11
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
2.1. Predmet javne dražbe so štiri počitniška stanovanja v Republiki Hrvaški, Červar-Porat, katerih zemljiškoknjižno stanje je
urejeno v korist prodajalca:
– počitniško stanovanje št. 80335 v III.
nadstropju, v skupni izmeri 25,15 m2, v stavbi Cipresa II v naselju Červar- Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču-Parenzo, parc.
št. 864/3, vložek št. 421, podvložek št. 8,
k.o. Poreč-etažna knjiga;
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 38.300,00 EUR.
– počitniško dvosobno stanovanje
št. 41122 v I. nadstropju, v skupni izmeri 35,88 m2, v stavbi Šterna 3 v naselju
Červar- Porat v Republiki Hrvaški, vpisani
v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču-Parenzo, parc.št. 819, vložek št. 449,
podvložek št. 3, k.o. Poreč-etažna knjiga;
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 54.500,00 EUR.
– počitniško enosobno stanovanje
št. 42144 v II. nadstropju, v skupni izmeri 28,62 m2, v stavbi Šterna 5 v naselju
Červar- Porat v Republiki Hrvaški, vpisani
v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču-Parenzo, parc.št. 813, vložek št. 396,
podvložek št. 6, k.o. Poreč-etažna knjiga.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 43.500,00 EUR.
– počitniško trosobno stanovanje
št. 12217 v II. nadstropju, v skupni izmeri 54,46 m2, v stavbi Trg Sidro v naselju
Červar- Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča
v Poreču-Parenzo, parc.št. 886/3, vložek
št. 422, podvložek št. 15, k.o. Poreč-etažna knjiga;
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 83.300,00 EUR.
Navedene cene ne vključujejo davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu državnemu organu na območju
Republike Hrvaške.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
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4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba.
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena
sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča ter stroške prevoda pogodbe v hrvaški jezik.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, številka: 01261-0100000114, sklic na
številko: 000-431000 v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 29. 11.
2011, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 11, z začetkom
ob 11. 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
lahko v skladu s pravnim redom Republike
Hrvaške, Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine v Republiki Hrvaški, kar preveri vsak dražitelj
zase ter se pravočasno in pravilno prijavi,
tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra
(samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne
sme biti starejši od treh mesecev;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
7.1 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
7.3 Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni
upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine

– javna dražba za počitniško stanovanje
_______ v Červarju«.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba je
Mihaela Topolovec Šiker.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na zgoraj navedenem
kontaktu.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.
ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Ob-5317/11
Stanovanjsko podjetje podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob Suhi 19, po pooblastilu lastnika
nepremičnin Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Ljubljana,
Poljanska cesta 31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe in izklicna
cena:
1.) Stanovanjske stavbe v Zavrču
1. Pozidana parcela s stanovanjsko stavbo na naslovu Gorenjski vrh 5, Zavrč, ki
stoji na parc. št. 69/4, k.o. 472 Gorenjski
vrh. Parcela meri 268 m2. Izklicna cena:
10.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka
na promet nepremičnin.
2. Pozidana parcela s stanovanjsko
stavbo na naslovu Turški vrh 24, Zavrč,
ki stoji na parc. št. 187/3, k.o. 469 Turški
vrh. Parcela meri 168 m2. Izklicna cena:
12.800,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na
promet nepremičnin.
3. Pozidana parcela s stanovanjsko stavbo na naslovu Goričak 25, Zavrč, ki stoji na
parc. št. 64/5, k.o. 467 Goričak. Parcela
meri 533 m2. Izklicna cena: 18.400,00 EUR,
ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
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Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
2.) Stanovanje v Trebnjem
Mansardno stanovanje stanovanjske
stavbe na naslovu Stari trg 10, Trebnje, v izmeri 72,33 m2. Stanovanjska stavba stoji
na parc. št. 731/1 in je vpisano v vložku
št. 1256, k.o. (1422) Trebnje. Stanovanju
pripada sorazmerni lastninski delež do 1/2
na skupnih delih in napravah in zemljiščih
s parc. št. 731/1, k.o. (1422) Trebnje. Izklicna cena: 44.500,00 EUR, ki ne vključuje 2%
davka na promet nepremičnin.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta uporabnikov (najemnikov), vknjižena pa je služnostna pravica hoje in vožnje
po zahodni posestni meji parc. št. 731/1,
k.o. (1422) Trebnje, kot služečem zemljišču,
proti jugu, v smeri železniške proge, v korist
vsakokratnega lastnika parc. št. 731/2 te
k.o., kot gospodujočem zemljišču.
3.) Stanovanji v Kočevju
1. Stanovanje št. 6 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Podgorska 23, Kočevje, v izmeri 38,27 m2. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 1577
številka stavbe 1172 številka dela stavbe 6.
Stanovanju pripada sorazmerni lastninski
delež na skupnih delih in napravah. Izklicna
cena: 13.400,00 EUR, ki ne vključuje 2%
davka na promet nepremičnin.
2. Stanovanje na naslovu Trata XIV 12, Kočevje, v izmeri 43,20 m2, ki
v naravi predstavlja vrstno hišo. ID številka
stavbe je 1577-656. Stanovanju pripada lastno neizkoriščeno podstrešje in zemljišče
s parc. št. 784/5, k.o. (1577) Kočevje. Izklicna cena: 32.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. V teku
je vpis lastninske pravice po postopku, kot
ga predvideva Zakon o vzpostavitvi etažne
lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega
zemljišča k stavbi (ZVEtL) (Uradni list RS,
št. 45/08) na ime prodajalca.
Nepremičnini sta v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in sta prosti bremen in uporabnikov (najemnikov).
4.) Stanovanja v Mariboru
1. Stanovanje št. 2 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Župančičeva ulica 11,
Maribor, v izmeri 59,40 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih
delih in napravah. Identifikacijski podatki
stanovanja: katastrska občina 680 številka
stavbe 583 številka dela stavbe 2. Izklicna
cena: 48.500,00 EUR, ki ne vključuje 2%
davka na promet nepremičnin.
2. Stanovanje št. 12 v 2. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Groharjeva ulica 3, Maribor, v izmeri 33,06 m2.
Stanovanju pripada sorazmerni lastninski
delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 660 številka stavbe 1128 številka dela
stavbe 12. Izklicna cena: 33.500,00 EUR,
ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
3. Stanovanje št. 5 v 1. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Dominkuševa
ulica 10, Maribor, v izmeri 17,30 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež
na skupnih delih in napravah. Identifikacijski
podatki stanovanja: katastrska občina 657
številka stavbe 590 številka dela stavbe 5.

Izklicna cena: 20.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
4. Stanovanje št. 2 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Prvomajska ulica 31,
Maribor, v izmeri 24,60 m2 in shramba v velikosti 4,64 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja:
katastrska občina 680 številka stavbe 1025
številka dela stavbe 51. Identifikacijski podatki kleti: katastrska občina 680 številka
stavbe 1025 številka dela stavbe 52. Izklicna cena: 29.400,00 EUR, ki ne vključuje 2%
davka na promet nepremičnin.
5. Stanovanje št. 3 v 1. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Župančičeva
ulica 19, Maribor, v izmeri 50,40 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež
na skupnih delih in napravah. Identifikacijski
podatki stanovanja: katastrska občina 680
številka stavbe 583 številka dela stavbe 403.
Izklicna cena: 41.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
6. Stanovanje na naslovu Celestrina 14,
Maribor, v izmeri 48,96 m2, ki v naravi predstavlja vrstno hišo. ID št. stavbe je 649-70.
Stanovanju pripada zgolj zemljišče na katerem stavba stoji, v velikosti 48,96 m2 – solastninski delež na parc. št. 92/11, k.o. (649)
Celestrina v višini 14/100. Izklicna cena:
10.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka
na promet nepremičnin.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
5.) Stanovanja v Štorah
1. Stanovanje št. 1 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Kovinarska ulica 8,
Štore, v izmeri 55,80 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih
delih in napravah. Identifikacijski podatki
stanovanja: katastrska občina 1082 številka
stavbe 1642 številka dela stavbe 1. Izklicna
cena: 25.500,00 EUR, ki ne vključuje 2%
davka na promet nepremičnin.
2. Stanovanje št. 2 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Udarniška ulica 8,
Štore, v izmeri 54,10 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih
delih in napravah. Identifikacijski podatki
stanovanja: katastrska občina 1082 številka
stavbe 1290 številka dela stavbe 6. Izklicna
cena: 15.500,00 EUR, ki ne vključuje 2%
davka na promet nepremičnin.
3. Stanovanje št. 2 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Cesta XIV. divizije 27, Štore, v izmeri 34,00 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na
skupnih delih in napravah. Identifikacijski
podatki stanovanja: katastrska občina 1082
številka stavbe 1493 številka dela stavbe 2.
Izklicna cena: 8.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
4. Stanovanje št. 6 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Razgledna ulica 2,
Štore, v izmeri 31,70 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih
delih in napravah. Identifikacijski podatki
stanovanja: katastrska občina 1082 številka
stavbe 1407 številka dela stavbe 6. Izklicna
cena: 17.000,00 EUR, ki ne vključuje 2%
davka na promet nepremičnin.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
6.) Stanovanjska stavba v Vidmu pri
Ptuju
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Pozidana parcela s stanovanjsko stavbo
na naslovu Majski vrh 46, Majski vrh (Videm
pri Ptuju), ki stoji na parc. št. *82/0, k.o. 450
Majski vrh. Parcela meri 187 m2. Izklicna
cena: 20.400,00 EUR, ki ne vključuje 2%
davka na promet nepremičnin.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov).
7.) Stanovanje na Ptuju
Stanovanje št. 2 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Orešje 178, Ptuj,
v izmeri 74,30 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih
in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 392 številka stavbe 352 številka dela stavbe 2. Izklicna cena:
20.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na
promet nepremičnin.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov).
8.) Stanovanja na Ravnah na Koroškem
1. Stanovanje št. 6 v mansardi stanovanjske stavbe na naslovu Prežihova ulica 4,
Ravne na Koroškem, v izmeri 46,00 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež
na skupnih delih in napravah. Identifikacijski
podatki stanovanja: katastrska občina 882
številka stavbe 218 številka dela stavbe 6.
Izklicna cena: 38.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
2. Stanovanje št. 41 v 10. nadstropje
stanovanjske stavbe na naslovu Čečovje 3,
Ravne na Koroškem, v izmeri 20,47 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež
na skupnih delih in napravah. Identifikacijski
podatki stanovanja: katastrska občina 882
številka stavbe 665 številka dela stavbe 41.
Izklicna cena: 16.800,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
3. Stanovanje št. 17 v 5. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Čečovje 33,
Ravne na Koroškem, v izmeri 16,40 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež
na skupnih delih in napravah. Identifikacijski
podatki stanovanja: katastrska občina 882
številka stavbe 1175 številka dela stavbe 17.
Izklicna cena: 18.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
4. Stanovanje št. 18 v 5. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Čečovje 33,
Ravne na Koroškem, v izmeri 35,80 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež
na skupnih delih in napravah. Identifikacijski
podatki stanovanja: katastrska občina 882
številka stavbe 1175 številka dela stavbe 18.
Izklicna cena: 17.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
9.) Stanovanji na Prevaljah
1. Stanovanje št. 3 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Glavarstvo 1, Prevalje, v izmeri 42,90 m2. Stanovanju pripada
sorazmerni lastninski delež na skupnih delih
in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 891 številka stavbe 36 številka dela stavbe 3. Izklicna cena:
12.400,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na
promet nepremičnin.
2. Stanovanje št. 5 v 1. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Glavarstvo 1,
Prevalje, v izmeri 28,00 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih
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delih in napravah. Identifikacijski podatki
stanovanja: katastrska občina 891 številka
stavbe 36 številka dela stavbe 5. Izklicna
cena: 17.700,00 EUR, ki ne vključuje 2%
davka na promet nepremičnin.
Nepremičnini sta v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in sta prosti bremen in uporabnikov (najemnikov).
10.) Stanovanje na Jesenicah
Stanovanje št. 8 v 4. etaži stanovanjske
stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 85,
Jesenice, v izmeri 52,72 m2. Identifikacijski
podatki stanovanja: katastrska občina 2175
številka stavbe 9 številka dela stavbe 8. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež
na skupnih delih in napravah. Izklicna cena:
41.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na
promet nepremičnin.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosti bremen in uporabnikov (najemnikov).
11.) Stanovanjska stavba v Šentilju
Stanovanjska stavba na naslovu Stara Gora pri Šentilju 1, Šentilj v Slovenskih Goricah, v izmeri 82,35 m2 ter pripadajoče zemljišče velikosti 563 m2 s parc.
št. 620/3, k.o. (585) Kresnica. Izklicna cena:
10.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na
promet nepremičnin.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosta uporabnikov (najemnikov),
v zemljiški knjigi pa je vknjižena služnostna
pravica hoje in vožnje z osebnimi ter gospodarskimi vozili, po že obstoječi dovozni
poti, v korist vsakokratnega lastnika parc.
št. 620/4, k.o. (585) Kresnica.
12.) Stanovanje v Kopru:
Stanovanje št. 29 v IV. etaži na naslovu
Koper, Dolinska cesta 1h, 1i, 1j v skupni
površini 67,53 m2, v katero je vključena tudi
površina shrambe v 1. kleti z oznako 29 K in
garažni boks v 1. kletni etaži št. 46 (stanovanjski prostori merijo 46,37 m2). Identifikator stanovanja je 2606-5373-29. K stanovanju spada idealni delež na zemljiščih
gradbenih parc. št. 1975/9, k.o. (2606) Semedela ter idealni delež skupnih prostorov
in naprav. Izklicna cena je 123.500,00 EUR,
ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
13.) Poslovni prostori dokončani do IV.
podaljšane gradbene faze na Šalari v Kopru, na naslovu Koper, Dolinska cesta 1h,
1i, 1j
1. Poslovni prostor z oznako 142 v pritličju
(tretja etaža) v izmeri 187,00 m2, k.o. (2606)
Semedela – identifikator: 2606-5373-142.
Izklicna cena znaša 184.000,00 EUR, ki
ne vključuje 20% DDV-ja.
2. Poslovni prostor z oznako 143 v pritličju
(tretja etaža) v izmeri 186,50 m2, k.o. (2606)
Semedela – identifikator: 2606-5373-143.
Izklicna cena znaša 184.000,00 EUR, ki
ne vključuje 20% DDV-ja.
3. Poslovni prostor z oznako 144 v pritličju
(tretja etaža) v izmeri 202,00 m2, k.o. (2606)
Semedela – identifikator: 2606-5373-144.
Izklicna cena znaša 199.000,00 EUR, ki
ne vključuje 20% DDV-ja.
4. Poslovni prostor z oznako 145 v pritličju
(tretja etaža) v izmeri 357,98 m2, k.o. (2606)
Semedela – identifikator: 2606-5373-145.
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Izklicna cena znaša 61.000,00 EUR, ki
ne vključuje 20% DDV-ja.
5. Poslovni prostor z oznako 155 v pritličju
(tretja etaža) v izmeri 17,50 m2, k.o. (2606)
Semedela – identifikator: 2606-5373-155.
Izklicna cena znaša 3.000,00 EUR, ki ne
vključuje 20% DDV-ja.
Poslovni prostori stojijo na parc.
št. 1975/9 skupne površine 3.915 m2, k.o.
(2606) Semedela in jim pripada, poleg sorazmernega lastninskega deleža na skupnih
delih in napravah tudi idealni delež na zemljišču.
Poslovni prostori pod zaporedno številko 1., 2., 3. in 5. so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada do 1/1, poslovni prostor z oznako 145,
pod zaporedno številko 4., pa je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada do deleža 8883/10000. Vsi
poslovni prostori pod točko 13.) so prosti
bremen in uporabnikov (najemnikov), del
stavbe pod zaporedno številko 4. pa je obremenjen le v solastniškem deležu drugega
solastnika.
14.) Zaseden samski dom na naslovu
Jesenice, Ulica bratov Rupar 5
Objekt sestoji iz kleti v kateri se nahajajo
pomožni prostori, pritličja in štirih nadstropij,
v katerih je urejenih 78 dvoposteljnih spalnih
enot s pomožnimi prostori (hodniki, balkoni, čajna kuhinja, stopnišče). Dvoposteljne
spalne enote sestojijo iz sobe, predprostora in kopalnice. Površina ene enote znaša 21,63 m2, skupna neto tlorisna površina
objekta znaša 2.817,97 m2. Objekt stoji na
gradbeni parceli, na parc. št. 1222/3 stanovanjska stavba 568 m2, park 394 m2, k.o.
(2175) Jesenice. K objektu spada tudi pripadajoče zemljišče, parc. št. 1223/20 dvorišče 408 m2 in parc. št. 1222/2 park 537 m2,
k.o. (2175) Jesenice. Za objekt ni narejen
etažni načrt, zemljiškoknjižno lastništvo je
urejeno. Samski dom je trenutno zaseden
s 120 najemniki. Nekateri najemniki živijo
v objektu že več let in imajo na tem naslovu tudi prijavljeno stalno prebivališče.
Z najemniki ima lastnik Stanovanjski sklad
Republike Slovenije, javni sklad sklenjene
najemne pogodbe. Pogoj Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
do novega lastnika je, da bo novi lastnik ob
prenosu lastništva iz teh najemnih pogodb
prevzel vse pravice in obveznosti.
Izklicna cena znaša 575.000,00 EUR,
ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
II. Ogled nepremičnin in način poteka
javne dražbe:
Ogled nepremičnin bo možen na kraju
samem, in sicer:
Objekt, naslov

Sklic štev. v razpisu

Datum ogleda

Ura ogleda

Gorenjski vrh 5, Zavrč

1.) 1.

22. 11. 2011

9.00–9.30

Turški vrh 24, Zavrč

1.) 2.

22. 11. 2011

11.00–11.30

Goričak 25, Zavrč

1.) 3.

22. 11. 2011

10.00–10.30

Stari trg 10, Trebnje

2.)

23. 11. 2011

10.00–10.30

Podgorska 23, Kočevje

3.) 1.

22. 11. 2011

10.00–10.30

Trata XIV 12, Kočevje

3.) 2.

22. 11. 2011

11.00–11.30

Župančičeva ulica 11, Maribor

4.) 1.

22. 11. 2011

9.00–9.30

Groharjeva ulica 3, Maribor

4.) 2.

22. 11. 2011

12.00–12.30

Dominkuševa ulica 10, Maribor

4.) 3.

22. 11. 2011

11.00–11.30
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Objekt, naslov

Sklic štev. v razpisu

Datum ogleda

Ura ogleda

Prvomajska ulica 31, Maribor

4.) 4.

22. 11. 2011

10.15–10.45

Župančičeva ulica 19, Maribor

4.) 5.

22. 11. 2011

9.30–10.00

Celestrina 14, Maribor

4.) 6.

23. 11. 2011

11.00–11.30

Kovinarska ulica 8, Štore

5.) 1.

22. 11. 2011

10.30–10.50

Udarniška ulica 8, Štore

5.) 2.

22. 11. 2011

11.00–11.20

Cesta XIV.divizije 27, Štore

5.) 3.

22. 11. 2011

10.00–10.20

Razgledna ulica 2, Štore

5.) 4.

22. 11. 2011

11.30–12.00

Majski vrh 46,Videm pri Ptuju

6.)

22. 11. 2011

12.30–13.00

Orešje 178, Ptuj

7.)

22. 11. 2011

13.30–14.00

Prežihova ul. 4, Ravne na Koroškem

8.) 1.

24. 11. 2011

9.30–10.00

Čečovje 3, Ravne na Koroškem

8.) 2.

24. 11. 2011

10.15–10.45

Čečovje 33, štev. 17, Ravne na Koroškem

8.) 3.

24. 11. 2011

11.00–11.30

Čečovje 33, štev. 18, Ravne na Koroškem

8.) 4.

24. 11. 2011

11.00–11.30

Glavarstvo 1, štev. 3, Prevalje

9.) 1.

24. 11. 2011

9.00–9.30

Glavarstvo 1, štev. 5, Prevalje

9.) 2.

24. 11. 2011

9.00–9.30

C. maršala Tita 85, Jesenice

10.)

23. 11. 2011

9.30–10.00

Stara Gora pri Šentilju 1, Šentilj v Slovenskih Goricah

11.)

23. 11. 2011

9.30–10.00

Dolinska cesta 1h, 1i, 1j, št. 29, Koper

12.)

22. 11. 2011

17.00–18.00

13.)
Od št. 1–5

22. 11. 2011

17.00–18.00

14.)

23. 11. 2011

11.00–12.00

Dolinska cesta 1h, 1i, 1j, Koper, poslovni prostori na Šalari
Ulica bratov Rupar 5, Jesenice

Interesenti za ogled posamezne nepremičnine morajo dva dni pred ogledom vplačati stroške oglednine v znesku 14,85 EUR
na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti d.o.o. številka: 02470-0018512574 sklic: sklic je enak
kot je obrazloženo v točki III./1.
Ob ogledu se naj interesenti izkažejo
s potrdilom vplačane oglednine.
Dodatne informacije o pogojih javnih
dražbe se dobijo na telefonski številki en
dan pred ogledom na tel. 02/821-65-00.
Izvedba javne dražbe
Javna dražba za nepremičnine pod
točkami 1.)–5.) se bo izvedla dne 1. 12.
2011 ob 9. uri, za nepremičnine pod točkami 6.)–14.) se bo izvedla istega dne 1. 12.
2011 ob 15. uri v poslovnih prostorih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, na naslovu: Poljanska
cesta 31, Ljubljana.
Javna dražba se bo izvedla 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). Izvedbo
javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč ugovor ali pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu 'videno
– kupljeno' in po stanju nepremičnin v času
javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod zaporednimi točkami 1.)–11.)
je po 500,00 EUR, pod zaporednimi točkami 12.)–14.) je po 2.000,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje eno
uro pred začetkom posamezne javne dražbe
osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni
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mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo v originalu o vplačani varščini v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja
za gospodarjenje z objekti d.o.o. številka:
02470-0018512574 sklic: 6. V primeru, da
je pod posamezno točko vpisanih več nepremičnin, dodajte še zaporedno številko,
glede na to za katero nepremičnino vplačujete varščino, npr. 6-1-1, če vplačujete za
stanovanje pod 1.), zap. št. 1. Varščina mora
biti vplačana vsaj 2 dni pred pričetkom javne
dražbe. Premalo vplačana varščina se bo
vrnila brez obresti v roku 10 dni po poteku
roka za vplačilo varščine;
2. za primer vračila varščine morajo
dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Varščina se bo neuspelim
dražiteljem vrnila brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun;
3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije;
4. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni;
5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi;
6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p., zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
7. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, če je ponudnik samo eden,
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od
ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih
pogojih.
5. Če nihče od dražiteljev prisotnih na
javni dražbi ne zviša svoje ponudbe, določi
kupca komisija pristojna za izvedbo javne
dražbe z javnim žrebom, pri čemer se izklicni ceni prišteje eno najmanjše večanje
izklicne cene. Javni žreb se izvede takoj na
kraju samem, zoper izid nista možna ugovor
ali pritožba.
6. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo
na kakršen drugi način razveljaviti.
7. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.

8. Če ima nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega
dela v etažni lastnini skladno s 124. členom
Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS,
št. 87/02, 18/07 Skl. US: U-I-70/04-18) drugi
etažni lastniki predkupno pravico in lahko
na javni dražbi konkurirajo najboljšemu ponudniku.
V. Plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v 30 dneh od izdaje računa. Kupnina se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec
zemljiškoknjižno dovolilo. V primeru teka postopka za vpis etažne lastnine po ZVEtL, kupec vstopi v postopek namesto prodajalca in
zemljiškoknjižno dovolilo pridobi s sklepom
nepravdnega sodišča.
Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove
na podpis prodajne pogodbe v 15 dneh, ali
ne plača kupnine v 30 dneh po izdaji računa,
se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma
od pogodbe odstopil, kolikor mu prodajalec
skladno z določbo 34. člena Uredbe ne podaljša rok za sklenitev pogodbe za ne več
kot 15 dni. Prodajalec se lahko odloči, da
podaljšanega roka ne poda in zadrži vplačano varščino kot skesnino.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino.
Vračunana varščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne
obrestuje.
Davčne dajatve in vse ostale stroške,
kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani
kupec.
VI. Ustavitev postopkov: Stanovanjsko
podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o.,
lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti,
brez obresti, vplačano varščino. Prav tako
lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom
nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom začeti
postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa
prodajne pogodbe, brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti ustavi,
dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano
varščino.
Pravno opozorilo
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o. lahko v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, javnim skladom dražitelju ne vrne vplačane varščine, če dražitelj
ni uspel na javni dražbi, vendar pa prispe
s strani enega izmed vplačnikov varščine
za isto nepremičnino v roku 5-ih delovnih
dni po zaključku javne dražbe na naslov
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., Ob Suhi 19, 2390 Ravne na
Koroškem ali lastnika nepremičnin notarsko overjena izjava, dana pod materialno
(odškodninsko) in kazensko odgovornostjo,
da je v času od razpisa do zaključka javne dražbe prišlo do izsiljevanja ali poskusa
vplivanja na druge vplačnike varščine s po-
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drobnim opisom kdo in kdaj ter na koga je
izsiljevanje ali poskus vplivanja izvajal ter
opisom vseh relevantnih dejstev za pričetek postopkov vezanih na taka dejanja pri
organih pregona.
Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javnim skladom odstopi od sklenitve prodajne pogodbe
in prekine sklenitev pravnega posla, če je
dražitelj uspel na javni dražbi, vendar so
nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka.
Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil
zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na
druge dražitelje, lahko neupravičenost zadržanja vplačane varščine spodbija v sodnem
postopku, prav tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do vpogleda v izjavo
na podlagi katere je izgubil pravico do vrnitve vplačane varščine.
Stanovanjsko podjetje d.o.o.,
Ravne na Koroškem
Ob-5355/11
Na podlagi Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
Snežnik, d.d., Kočevska Reka 1b, 1338 Kočevska Reka, objavlja poziv ponudnikom za
sodelovanje na
javno dražbo
za prodajo oblega lesa iglavcev
in listavcev,
ki bo v sredo, 23. 11. 2011, ob 8. uri,
v prostorih Snežnik, d.d., Kočevska Reka 1b,
1338 Kočevska Reka, za prodajo naslednjega blaga:
A – okrogli les smreke/jelke v lubju,
v skupni količini 27,58 m3;
1. hlodovina sm C kakovostni razred 0,55 m3,
2. hlodovina sm D kakovostni razred 0,38 m3,
3. hlodovina je B kakovostni razred 3,84 m3,
4. hlodovina je C kakovostni razred 11,50 m3,
5. hlodovina je D kakovostni razred 8,70 m3,
6. ter celuloznega lesa 2,61 m3.
B – okrogli les listavcev v lubju, v skupni
količini 123,30 m3;
1. hlodovine bukve B kakovostni razred 7,12 m3,
2. hlodovina bukve C kakovostni razred 14,85 m3,
3. hlodovina bukve D kakovostni razred 26,33 m3,
4. hlodovina bukve E kakovostni razred 0,77 m3,
5. goli 74,23 m3 – obvezno tehtanje.
1. Vsak kos hlodovine je označen s signirno ploščico.
2. Lokacija blaga, ki je na dražbi, je ob
cesti v križišču Dragarji. Po predhodnem
dogovoru si lahko vsi interesenti ogledajo predmet dražbe in se seznanijo s podrobnejšimi informacijami (kontaktna oseba
Janez Levstek, 041/777-550).
3. Izklicna cena za 150,88 m3 okroglega
lesa je 8.195,54 in vsebuje 20% DDV. Blago
se prodaja kot celota.
4. Na dražbi lahko sodelujejo domače
kot tuje pravne in fizične osebe. Prodajalec
je zavezanec za DDV. Tuje pravne ali fizične
osebe, ki uveljavljajo oprostitev DDV, morajo prodajalcu predložiti kopijo potrdila, da so
zavezanci za DDV v svoji državi.
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5. Javna dražba je pisna. Ponudbe je
potrebno predložiti v zaprti in zapečateni
kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javna dražba za prodajo oblega lesa listavcev in iglavcev« na naslov: Snežnik, d.d., Kočevska
Reka 1b, 1338 Kočevska Reka.
6. Rok za predložitev ponudb je najkasneje do 22. 11. 2011, do 12. ure. V ponudbi dražitelji navedejo ponujeno ceno ter
kolikor so zavezanci za DDV, priložijo potrdilo. Pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev od dneva dražbe. V primeru, da se prijavi fizična oseba, predloži
kopijo osebnega dokumenta oziroma za
samostojne podjetnike priglasitveni list, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev od
dneva dražbe.
7. Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo plačati kavcijo v višini 20% od izklicne cene na TR,
številka 02320-0019680335, pri NLB podružnica Kočevje ter dokazilo o vplačilu
v originalu predložiti najkasneje do 22. 11.
2011 do 12. ure na Snežnik, d.d., Kočevska
Reka 1b, 1338 Kočevska Reka.
8. Pooblaščenci civilnih in pravnih oseb
morajo pred dražbo predložiti pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju. Komisija prodajalca vse zastopnike
ponudnikov oziroma njihove pooblaščence
identificira na osnovi veljavnega osebnega
dokumenta.
9. Komisija bo odpirala prispele ponudbe po vrstnem redu kot so prispele. Kolikor
ponudnik ni pravočasno poravnal kavcije
in predložil potrdila o plačilu, njegova ponudba ne bo upoštevana. Ponudbe, ki so
prišle prepozno, niso v pravilno opremljeni kuverti in ne vsebujejo vseh zahtevanih
prilog, bo komisija izločila. Izključni kriterij
za najugodnejšo ponudbo je najvišja cena.
Če za ponudnika ne bo prispela nobena ponudba, bo komisija ravnala skladno z uredbo. V primeru, da dva ponudnika ponudita
enako ceno, bo komisija prodajalca izvedla
dodatno ustno dražbo, pri kateri bo znesek
višanja 5% od izklicne cene. Javna dražba
je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovor proti dražbenemu postopku je možno
podati, dokler ni končan zapisnik o poteku
dražbe. Odločitev komisije je dokončna in
se lahko izpodbija na pristojnem sodišču.
10. Vplačana kavcija se kupcu vračuna
v kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe,
dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje v 15 dneh po izvedeni javni dražbi.
11. Prodaja blaga se izvede po sistemu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati kasnejših reklamacij.
12. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
najkasneje v roku 10 dni po javni dražbi. Po-
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godbo najugodnejšemu ponudniku predloži
komisija. Če pogodba iz razloga na strani
ponudnika ni sklenjena v tem roku, prodajalec zadrži kavcijo. Najugodnejši ponudnik
je dolžan ponujeno vrednost, zmanjšano za
kavcijo, plačati najkasneje v roku 8 dni od
dneva javne dražbe. Kolikor plačilo ni realizirano v navedenem roku, se kupoprodajna
pogodba razdre in prodajalec zadrži kavcijo.
Kupec lahko blago prevzame šele po plačilu
celotne kupnine.
13. Komisija lahko postopek javne dražbe kadarkoli ustavi.
Snežnik, d.d. Kočevska Reka
Ob-5358/11
Na podlagi Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije,
Gozdarstvo GRČA d.d., Rožna ul. 39, 1330
Kočevje, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na
javno dražbo
za prodajo oblega lesa iglavcev
in listavcev,
ki bo v četrtek, 24. 11. 2011, ob 8. uri,
v prostorih Gozdarstva GRČA d.d., Rožna
ul. 39, 1330 Kočevje, za prodajo naslednjega blaga:
A – Hlodovina iglavcev v lubju, v skupni
količini 99,75 m3;
B – Ostala oblovina iglavcev v lubju,
v skupni količini 80,00 m3;
C – Hlodovina listavcev, v skupni količini 80,34 m3;
D – Ostala oblovina listavcev, v skupni
količini 150,00 m3;
1. Vsak kos hlodovine je označen s signirno ploščico.
2. Lokacija blaga, ki je na dražbi, je na
skladišču PPE Kočevje, Novomeška c. 7,
1330 Kočevje. Po predhodnem dogovoru si
lahko vsi interesenti ogledajo predmet dražbe in se seznanijo s podrobnejšimi informacijami (kontaktna oseba Črtomir Vilhar,
041/621-562).
3. Izklicna cena za 410,09 m3 okroglega
lesa je 27.127,83 EUR in vsebuje 20% DDV.
Blago se prodaja kot celota.
4. Celotna razpisna dokumentacija se
dvigne proti plačilu 40,00 EUR na sedežu
družbe, vsak dan, med 8. in 12. uro, pri
Črtomirju Vilharju, tel. 041/621-562 in Rajmundu Kapšu, tel. 031/807-212, od dneva
objave dalje.
5. Na dražbi lahko sodelujejo domače
kot tuje pravne in fizične osebe. Prodajalec
je zavezanec za DDV. Tuje pravne ali fizične
osebe, ki uveljavljajo oprostitev DDV, morajo prodajalcu predložiti kopijo potrdila, da so
zavezanci za DDV v svoji državi.
6. Javna dražba je pisna. Ponudbe je
potrebno predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javna dražba

za prodajo oblega lesa listavcev in iglavcev«
na naslov: Gozdarstva GRČA d.d., Rožna
ul. 39, 1330 Kočevje.
7. Rok za predložitev ponudb je najkasneje do 22. 11. 2011, do 12. ure. V ponudbi
dražitelji navedejo ponujeno ceno ter kolikor so zavezanci za DDV, priložijo potrdilo.
Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev od dneva dražbe. V primeru,
da se prijavi fizična oseba, predloži kopijo
osebnega dokumenta oziroma za samostojne podjetnike priglasitveni list, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev od dneva dražbe.
8. Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo plačati kavcijo
v višini 20% od izklicne cene na TR, številka 02320-0015889381, pri NLB podružnica Kočevje ter dokazilo o vplačilu v originalu predložiti najkasneje do 22. 11. 2011
do 12. ure na Gozdarstvo GRČA d.d., Rožna ul. 39, 1330 Kočevje.
9. Pooblaščenci civilnih in pravnih oseb
morajo pred dražbo predložiti pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju. Komisija prodajalca vse zastopnike
ponudnikov oziroma njihove pooblaščence
identificira na osnovi veljavnega osebnega
dokumenta.
10. Komisija bo odpirala prispele ponudbe po vrstnem redu kot so prispele. V primeru, da dva ponudnika ponudita enako
ceno, bo komisija prodajalca izvedla dodatno ustno dražbo. Javna dražba je končana,
ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi
isto najvišjo ponudbo. Ugovor proti dražbenemu postopku je možno podati, dokler ni
končan zapisnik o poteku dražbe. Odločitev
komisije je dokončna in se lahko izpodbija
na pristojnem sodišču.
11. Vplačana kavcija se kupcu vračuna
v kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe,
dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje v 15 dneh po izvedeni javni dražbi.
12. Prodaja blaga se izvede po sistemu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati kasnejših reklamacij.
13. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
najkasneje v roku 10 dni po javni dražbi. Pogodbo najugodnejšemu ponudniku predloži
komisija. Če pogodba iz razloga na strani
ponudnika ni sklenjena v tem roku, prodajalec zadrži kavcijo. Najugodnejši ponudnik
je dolžan ponujeno vrednost, zmanjšano za
kavcijo, plačati najkasneje v roku 8 dni od
dneva javne dražbe. Kolikor plačilo ni realizirano v navedenem roku, se kupoprodajna
pogodba razdre in prodajalec zadrži kavcijo.
Kupec lahko blago prevzame šele po plačilu
celotne kupnine.
14. Komisija lahko postopek javne dražbe kadarkoli ustavi.
Gozdarstvo GRČA d.d.
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Razpisi delovnih mest
Št. 278/1-2011
Ob-5357/11
Na podlagi 23. člena Statuta javnega
zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom
Murska Sobota, svet zavoda razpisuje dela
in naloge
direktorja/direktorice zavoda.
Kandidat/kandidatka mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še:
– da ima visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Kandidat/kandidatka mora predložiti tudi
program (vizijo) razvoja zavoda.
Mandat
direktorja/direktorice
traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, »za razpis
direktorja«.
O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni najpozneje v 30 dneh po odločitvi
sveta zavoda in soglasju ustanoviteljev.
K imenovanju morajo dati soglasje občine ustanoviteljice.
Zdravstveni dom Murska Sobota
Št. 110-151/2011-03110
Ob-5385/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na
podlagi prvega odstavka 220. člena Zakona
o državnem tožilstvu – ZDT-1 (Uradni list
RS, št. 58/11):
1 prosto mesto vodje Specializiranega
državnega tožilstva Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
V skladu z drugim odstavkom 197. člena
Zakona o državnem tožilstvu se imenuje
vodja Specializiranega državnega tožilstva
Republike Slovenije po določbah, ki veljajo
za imenovanje vodje okrožnega državnega
tožilstva. Tretji odstavek 117. člena Zakona
o državnem tožilstvu določa, da je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od
64 let in izpolnjuje pogoje za imenovanje v
naziv višjega državnega tožilca. V skladu s
četrtim odstavkom 117. člena Zakona o državnem tožilstvu, državni tožilec, ki ni imel
naziva višji državni tožilec, naziv pridobi z
imenovanjem.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti,
program vodenja Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije in dokazila,
ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev določenih v tretjem odstavku 117. člena Zakona o
državnem tožilstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in življenjepis v
obliki EuropassCV: http://www.europass.
cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/
Introduction.csp?loc=sl_SI).
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 30 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 014-20/2011
Ob-5346/11
Na podlagi drugega odstavka 12.b člena Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09
in 26/11), drugega odstavka 11. člena in drugega odstavka 32. člena Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list RS, št. 61/11)
Ministrstvo za gospodarstvo objavlja
ponovni javni poziv
zainteresiranim kandidatom,
da kandidirajo za člana sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za varstvo konkurence
(1) Ministrstvo za gospodarstvo objavlja
javni poziv, s katerim poziva zainteresirane
posameznike, da kandidirajo za člana sveta
Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: agencija).
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.
(2) Za člana sveta agencije je lahko imenovana oseba, ki:
1. je državljan Republike Slovenije,
2. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskih programih druge stopnje pravne
ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske
smeri,
3. ima najmanj pet let delovnih izkušenj
in izobrazbo iz prejšnje alineje na delovnem
mestu, za katero se zahteva najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih
druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
oziroma raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje pravne
ali ekonomske smeri, in
4. ni bila pravnomočno obsojena zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest
mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno
odložena.
(3) Prijava kandidata mora vsebovati:
1. v celoti izpolnjen obrazec življenjepisa Europass (dostopen na spletni strani:
http://www.europass.si/dokumenti_europass/europass_zivljenjepis.aspx),
2. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
3. izjavo kandidata, da izpolnjuje vse zakonsko določene splošne in posebne pogoje, ki se nanašajo na raven izobrazbe in
delovne izkušnje, za imenovanje za člana
sveta agencije,
4. izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na zaporno
kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev
kazni ni bila pogojno odložena,
5. izjavo, da za namen tega postopka
dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc oziroma se morajo dokazila predložiti
k sami prijavi kandidata,
6. izjavo kandidata, da ne obstajajo pogoji, zaradi katerih bi nastopili razlogi nezdružljivosti po 12.i členu Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 36/08, 40/09 in 26/11).

(4) Vloge z življenjepisom in prilogami
morajo biti vložene oziroma prispeti na naslov: vložišče Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najkasneje
v roku trideset dni od datuma objave javnega poziva na spletnih straneh Ministrstva
za gospodarstvo in v Razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije. Vloge kandidatov, ki so prispele v okviru prvotnega
javnega poziva (objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 64 z dne 12. 8. 2011) ter so izpolnjevale pogoje javnega poziva, se bodo
enakovredno obravnavale v okviru ponovnega javnega poziva. Vloga po pošti mora
biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – javni poziv za svet Agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence«
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Vlogo je možno
oddati v elektronski obliki na elektronski naslov: gp.mg@gov.si s podpisanimi zahtevanimi prilogami, najkasneje v roku trideset dni
od datuma objave javnega poziva.
(5) Izbran kandidat bo imenovan za dobo
petih let.
(6) Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za resničnost
navedb v vlogi.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 014-20/2011
Ob-5347/11
Na podlagi tretjega odstavka 12.e člena
Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09
in 26/11), šestega odstavka 15. in prvega
odstavka 33. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo
konkurence (Uradni list RS, št. 61/11) Vlada
Republike Slovenije objavlja
ponovni javni poziv
zainteresiranim kandidatom,
da kandidirajo za tri člane komisije
za varstvo konkurence Javne agencije
Republike Slovenije za varstvo
konkurence izmed zaposlenih
v Uradu Republike Slovenije za varstvo
konkurence, in enega člana komisije
za varstvo konkurence Javne agencije
Republike Slovenije
za varstvo konkurence izmed
strokovnjakov za varstvo konkurence
(1) Vlada Republike Slovenije objavlja
javni poziv, s katerim poziva zainteresirane
posameznike, da kandidirajo za člana komisije za varstvo konkurence Javne agencije
Republike Slovenije za varstvo konkurence.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.
(2) Za člana komisije za varstvo konkurence je lahko imenovana oseba, ki:
1. je državljan Republike Slovenije,
2. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskih programih druge stopnje pravne
ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske
smeri,
3. ima najmanj pet let delovnih izkušenj
in izobrazbo iz prejšnje alineje na delovnem
mestu, za katero se zahteva najmanj izo-

brazba, pridobljena po študijskih programih
druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
oziroma raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje pravne
ali ekonomske smeri,
4. izpolnjuje pogoje za odločanje v upravnem postopku in v postopku o prekršku ter
5. ni bila pravnomočno obsojena zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti na zaporno kazen več kot šest
mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno
odložena.
(3) Prijava kandidata mora vsebovati:
1. v celoti izpolnjen obrazec življenjepisa Europass (dostopen na spletni strani:
http://www.europass.si/dokumenti_europass/europass_zivljenjepis.aspx),
2. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
3. izjavo kandidata, da izpolnjuje vse zakonsko določene splošne in posebne pogoje, ki se nanašajo na raven izobrazbe in
delovne izkušnje, za imenovanje za člana
komisije za varstvo konkurence,
4. izjavo kandidata, da izpolnjuje pogoje
za odločanje v upravnem postopku in v postopku o prekršku,
5. izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na zaporno
kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev
kazni ni bila pogojno odložena,
6. izjavo kandidata, da sprejema kandidaturo,
7. izjavo kandidata, da kandidira za enega od treh članov komisije za varstvo konkurence izmed zaposlenih v Uradu Republike
Slovenije za varstvo konkurence ali izjavo
kandidata, da kandidira kot strokovnjak za
varstvo konkurence,
8. izjavo, da za namen tega postopka
dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc oziroma se morajo dokazila predložiti
k sami prijavi kandidata,
9. izjavo kandidata, da ne obstajajo pogoji, zaradi katerih bi nastopili razlogi nezdružljivosti po 12.i členu Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 36/08, 40/09 in 26/11).
(4) Vloge z življenjepisom in prilogami
morajo biti vložene oziroma prispeti na naslov: vložišče Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najkasneje
v roku trideset dni od datuma objave javnega
poziva na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo in v Razglasnem delu Uradnega
lista Republike Slovenije. Vloge kandidatov,
ki so prispele v okviru prvotnega javnega
poziva (objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 64 z dne 12. 8. 2011) ter so izpolnjevale
pogoje javnega poziva, se bodo enakovredno obravnavale v okviru ponovnega javnega poziva. Vloga po pošti mora biti oddana
v zaprti ovojnici z oznako » Ne odpiraj – javni
poziv za člane komisije za varstvo konkurence« na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Vlogo je možno
oddati v elektronski obliki na elektronski naslov: gp.mg@gov.si s podpisanimi zahtevanimi prilogami najkasneje v roku trideset dni od
datuma objave javnega poziva.
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(5) Imena izbranih kandidatov bo Vlada Republike Slovenije v skladu s tretjim
odstavkom 12.e člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 36/08, 40/09 in 26/11) posredovala
v imenovanje Državnemu zboru Republike Slovenije. Potrjeni kandidati v Državnem
zboru Republike Slovenije bodo imenovani
za dobo petih let.
(6) Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za resničnost
navedb v vlogi.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-5327/11
Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije (Združenje
SAZAS), Špruha 19, 1236 Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Matjaž
Zupan, na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP UPB-3),
objavlja vabilo k pogajanjem reprezentativnemu združenju trgovskih podjetij in blagovno trgovskih centrov, uporabnikov avtorskih
del iz repertoarja Združenja SAZAS, za sklenitev skupnega sporazuma o tarifi, pogojih
uporabe avtorskih del, okoliščinah uporabe,
rokih, načinu plačila in drugih pogojih skladno s 157. členom Zakona o avtorski in
sorodnih pravicah.
Prosimo, da zainteresirani priglasite udeležbo k pogajanjem v roku 15 dni od objave
tega vabila na naslov, Združenje SAZAS,
Špruha 19, Trzin ali na e-naslov: sazas@sazas.org. Ob priglasitvi izkažite tudi reprezentativnost skladno s 157. členom Zakona
o avtorski in sorodnih pravicah.
Združenje skladateljev in avtorjev
za zaščito avtorske pravice Slovenije
(Združenje SAZAS)
Ob-5316/11
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11), Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za najem poslovnega prostora na gradu
Bogenšperk za opravljanje gostinske
dejavnosti
1. Upravljalec oziroma najemodajalec:
Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5,
Šmartno pri Litiji.
2. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine: Grad Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji.
Oddajamo poslovne prostore za izvajanje gostinske dejavnosti, s souporabo ustreznih prostorov.
Prostori obsegajo:
lokal Krčma:
– točilnica, v izmeri 26,50 m2,
– Velika dvorana, v izmeri 78,50 m2,
– Mala dvorana, v izmeri 28,50 m2,
– prostor v stolpu, površine 7,00 m2,
– skladišče s sanitarijami in garderobo,
v izmeri 24,49 m2.
Skupaj: 164,99 m2.
Souporaba:
– Vrt levo za gradom, sanitarije v atriju,
– Viteška dvorana s predprostorom, površine 38,5 m2, 26,8 m2, prostor »pod skalca«.
Prednostno uporabo viteške dvorane,
prostora pod'skalca ima najemodajalec.

Souporaba izključno za postrežbo porok
s šampanjcem na gradu Bogenšperk:
– terasa za gradom, vrt desno za gradom,
– grajski park z drevoredom, arkade ter
galerija gradu Bogenšperk.
Predmet najema je tudi naslednja oprema: točilni pult s pomivalnim strojem, mize,
klopi, viteški stoli, ki so v souporabi (dejansko jih uporablja najemnik, ki jih da na
razpolago najemodajalcu za nekaj njegovih
svečanosti), vrtna garnitura (5 okroglih miz
in 20 stolov z blazinami – kovinska garnitura).
Izhodiščna ocenjena mesečna najemnina: izhodiščna ocenjena mesečna najemnina od 1. aprila do 31. oktobra znaša:
670,00 € in je določena na podlagi cenitve
podjetja AMIRAS inženiring in svetovanje
d.o.o.
3. Pogoji najema
– poslovni prostori se oddajajo v najem
za določen čas za obdobje 5 let in sicer,
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2016. Najemnik
mora pričeti z izvajanjem dejavnosti najkasneje 1. 4. 2012. Najemnik nima pravice
oddati poslovnega prostora v podnajem;
– najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobiti nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj;
– najemnik je dolžan, takoj po uporabi prostorov, ki so v souporabi, vzpostaviti
takšno stanje kot je bilo pred njihovo uporabo;
– v lokalu najemnik opravlja gostinsko
dejavnost točenja pijač (vrsta obrata: bar)
z uporabo gostinskega vrta;
– za posebne prireditve najemodajalca
mora najemnik nuditi tudi storitve cateringa;
– prostori, ki so predmet tega postopka,
so opremljeni z opremo, ki je v upravljanju in
lasti Javnega zavoda Bogenšperk, prostori
so spomeniško zaščiteni in ne dovoljujejo
posegov v prostor brez soglasja Javnega
zavoda Bogenšperk ter Zavoda za varstvo
kulturne dediščine RS. Najemnik se s podpisom pogodbe strinja, da poslovni prostori ustrezajo namenu opravljanja gostinske
dejavnosti;
– obratovalni čas lokala je minimalno
vezan na sobote in nedelje v času odpiralnega časa gradu in sicer od 1. aprila
do 31. oktobra, od 10. do 18. ure. Krčma je
odprta tudi za naprej najavljene skupine ter
na praznične dneve: velikonočni ponedeljek, 27. april – dan upora proti okupatorju,
1. in 2. maj – praznik dela, 25. junij – dan
državnosti, 15. avgust – praznik Marijinega
vnebovzetja. V drugih mesecih bo najemnik
opravljal gostinsko dejavnost po predhodnem naročilu gostov ali najemodajalca.
Morebitna odstopanja obratovalnega časa
so možna po predhodnem soglasju z najemodajalcem;
– višina ponujene mesečne najemnine
za poslovni prostor ne sme biti nižja od
izhodiščne ocenjene mesečne najemnine.
V zimskih mesecih (januar, februar, marec,
november in december) najemnik na dan
plača za posamezni dogovorjeni najem Krčme 125 EUR (v skladu z zakonom je najem
oproščen plačila DDV) in 50 EUR obratovalnih stroškov brez DDV;
– najemnik ima možnost postavitve
šotora v grajskem parku za kar dodatno
plača najemodajalcu pavšalno najemnino 1500,00 EUR z DDV letno;
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– mesečna najemnina se z vsakim 1.1.
naslednjega leta uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v preteklem letu in je v skladu z zakonom oproščena plačila DDV;
– najemnik bo plačeval najemnino v petnajstih dneh po prejemu računa za pretekli
mesec;
– najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške na podlagi izstavljenih faktur
dobaviteljev: električna energija, RTV naročnina, odvoz smeti, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroške rednega
vzdrževanja, stroške zavarovanj in druge
stroške za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo;
– najemnik je dolžan najemodajalcu plačevati stroške porabo vode v višini polovične mesečne porabe po števcu od začetka
najema dalje. Stroški nakupa sanitarnega
materiala se delijo polovično;
– v primeru ogrevanja najetih prostorov
z grajske kotlovnice se plača pavšalni znesek 50 EUR brez DDV na dan;
– obratovalni stroški se za preteklo leto
vsakega 1.1. uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji;
– ponudba velja 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku in ponudbo višine mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne najemnine (OBR – A);
2. izjavo o strinjanju s pogoji razpisa
(OBR – B);
3. dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma:
– za s.p.: priglasitveni list (potrdilo o vpisu v poslovni register),
– za pravne osebe: izpisek iz sodnega
oziroma drugega registra, ki izkazuje zadnje
stanje, fotokopijo akta iz katerega so razvidne dejavnosti;
4.a) pravne osebe (razen neposredni
proračunski uporabniki – državni in občinski
organi) in samostojni podjetniki predložijo
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih,
in sicer:
– izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune,
– izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov v preteklem letu,
– bilanco stanja za zadnje leto,
– bilanco uspeha za zadnje leto (obe na
obrazcih AJPES);
b) neposredni proračunski uporabniki predložijo izjavo predstojnika organa (ki
oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih
finančnih sredstvih v proračunu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih in
drugih stroškov za poslovne prostore, ki jih
najemajo;
5. fotokopija potrdila o plačilu varščine v višini treh izhodiščnih mesečnih najemnin; za resnost ponudbe je ponudnik
dolžan vplačati varščino (kavcijo) v višini
treh izhodiščnih mesečnih najemnin, ki zanaša 2.010 EUR. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku se varščina po poteku najema vrne
oziroma se poračuna z zadnjimi najemninami, neuspelemu pa se vrne v roku 15 dni
od izbire najugodnejšega ponudnika. Jamstvo za resnost ponudbe je ponudnik dolžan
plačati pred predložitvijo ponudbe, in sicer
Javnemu zavodu Bogenšperk na podračun
pri UJP: 01394-6000000167. V primeru, da
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izbrani ponudnik ne sklene najemne pogodbe v 15 dneh po izdaji sklepa o dodelitvi poslovnega prostora, mu Javni zavod Bogenšperk jamstva za resnost ponudbe ne vrne.
Neizbranim ponudnikom se vrne vplačani
znesek varščine na njihov TRR v roku 15 dni
od sklenitve najemne pogodbe z izbranim
ponudnikom;
6. pisne reference uporabnikov storitev
ponudnika o dosedanjem opravljanju gostinske in kulturne dejavnosti (OBR.-C);
reference morajo izkazovati najmanj 3letno uspešno dejavnost ponudnika pred
objavo tega razpisa, druga morebitna pisna
priporočila, certifikate, pohvale in priznanja,
morebitna pisna priporočila pristojne sekcije
gostincev pri Gospodarski ali Obrtni zbornici ipd.;
7. poslovni načrt z opisom programa dejavnosti (Obr. – »Gostinska, kult. ponudba«);
gostinska ponudba, predlog kulturnih in
drugih programov ter morebitne dodatne
ugodnosti in idejne zasnove obratovanja;
8. izpolnjen, parafiran in žigosan vzorec
najemne pogodbe (Obr. – Vzorec najemne
pogodbe).
Dokazila in listine lahko ponudniki oddajo
v fotokopijah, na zahtevo najemodajalca pa
morajo predložiti originale.
5. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Pisno ponudbo za najem poslovnega
prostora z vsemi zahtevanimi prilogami je
potrebno poslati priporočeno po pošti najkasneje do 25. 11. 2011 na naslov: Javni
zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275
Šmartno pri Litiji. Na kuverti mora biti napis:
»Za najem poslovnega prostora na gradu
Bogenšperk! – Ne odpiraj«.
Na zadnji strani ovojnice mora biti navedeno ime oziroma naziv in naslov ponudnika.
Nepopolnih ponudb za najem poslovnega prostora ali prepozno prejetih pisnih
ponudb za najem poslovnega prostora komisija ne bo obravnavala v postopku ugotavljanja najugodnejšega ponudnika za najem
poslovnega prostora.
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
6. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe, prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe, bodo izločene ter se jih
ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
Najemodajalec oziroma naročnik lahko
ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije. Ponudnikom se v roku 15 dni od sprejema take
odločitve, vrne plačana varščino. Znesek
varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obve-
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stilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje
ponudbe.
Razpisna dokumentacija je sestavni del
najemne pogodbe in se uporablja za uporabo in tolmačenje najemne pogodbe. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih
iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom na voljo na www.bogensperk.si ali www.smartno-litija.si.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,
dne 28. 11. 2011 ob 10. uri, na naslovu Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika.
Pravočasne prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo
vse ponudnike obvestila o izboru oziroma
nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva
javnega odpiranja.
Merilo za izbor je:
– seznam referenc iz dosedanjega dela
na področju gostinske in kulturne dejavnosti.
Komisija medsebojno primerja in nato
oceni prispelo ponudbo glede na kvaliteto
referenc. Ponudnik, ki ima najkvalitetnejše
reference se oceni s 30 točkami. Komisija,
na podlagi pregleda referenc in dodatnih
priporočil, ostalim ponudnikom dodeli ustrezno št. točk.
Certifikat: 5 točk;
Pohvale: 5 točk;
Priznanje: 5 točk;
Referenca dela v podobnih objektih (kulturne ustanove, gradovi): 15 točk;
Skupaj: 30 točk.
– ustreznost in primernost gostinske in
kulturne ponudbe iz poslovnega načrta.
Komisija medsebojno primerja in nato
oceni prispelo gostinsko in kulturno ponudbo ponudnika. Ponudnik, ki ima najbolj
ustrezno in primerno gostinsko in kulturno
ponudbo se oceni z 20 točkami.
Gostinska ponudba (pestrost ponudbe):
10 točk;
Kulturna ponudba (priprava in izvedba
dveh ali več dogodkov v letu): 5 točk;
Druge zamisli: 5 točk;
Skupaj: 20 točk.
– višina ponujene najemnine za poslovni
prostor, ki ne more biti nižja od tiste, ki je kot
izklicna najemnina določena s tem javnim
razpisom.
Komisija medsebojno primerja in nato
oceni prispele ponudbe glede na ponujeno mesečno najemnino. Najvišja ponujena
cena se ovrednoti s 50 točkami.
Posamezna ponudba lahko doseže največ 100 točk od tega za reference 30 točk,
za ustreznost in primernost gostinske in kulturne ponudbe 20 točk ter za ponujeno ceno
največ 50 točk.
Pridobivanje informacij
Ogled prostorov je možen po predhodnem dogovoru.
Vsa pojasnila v zvezi z najemom, lahko
interesenti dobijo v Javnem zavodu Bogenšperk vsak delovni dan, na tel. 01/898-77-00
in 041/784-924 ali na jozi.vovk@bogensperk.si.
Javni zavod Bogenšperk
Ob-5334/11
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-

sti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – uradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 12/2009),
sklepa št. 27, 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, z dne 27. 10. 2011,
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor (v nadaljevanju: JP GSZ d.o.o.) za Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje:
1. Zemljišča, parc. št. 618/5, v izmeri 4.202 m2, parc. št. 619/6, v izmeri 2.013 m2,
parc. št. 619/7, v izmeri 171 m2, parc.
št. 619/8, v izmeri 4.667 m2, parc. št. 619/9,
v izmeri 2.573 m2 in parc. št. 620/7, v izmeri 6.476 m2, vse k.o. Razvanje, so v lasti
Mestne občine Maribor in v naravi ležijo ob
cesti Ledina na območju Razvanja.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
so nepremičnine opredeljene kot stavbna
zemljišča in so v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu za del prostorsko planske
enote Ta 14P (MUV, št. 30/02) predvidene
za gradnjo objektov za poslovne dejavnosti.
Zemljišča se prodajajo najmanj po izhodiščni ceni, ki znaša 2.211.220,00 EUR.
V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna
odločba.
2. Zemljišče, parc. št. 2272/13, v izmeri 281 m2, k.o. Studenci, je v lasti Mestne
občine Maribor in v naravi leži ob lastniškem
zemljišču, parc. št. 2269/76, iste k.o. ter tvori
z njim zaokroženo celoto.
V skladu z Odlokom o lokacijskem načrtu za del območja PPE St 9-S – območje
med Dravograjsko cesto, podaljškom Ceste
proletarskih brigad, razpršeno gradnjo ob
Studenški ulici in predvideno cesto »B« ter
stanovanjsko zazidavo ob Jenkovi ulici, je
na tem zemljišču predvidena ureditev parkirišč za potrebe poslovnega objekta, ki bo
grajen na zemljišču, parc. št. 2269/76.
Zemljišče se prodaja najmanj po izhodiščni ceni, ki znaša 36.811,00 EUR. V ceni
ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo
zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna odločba.
3. Zemljišči, parc. št. 2269/78, v izmeri 640 m2 in parc. št. 2269/88, v izmeri 3.723 m2, obe k.o. Studenci, sta v lasti
Mestne občine Maribor in v naravi ležita ob
Dravograjski cesti.
V skladu z Odlokom o lokacijskem načrtu za del območja PPE St 9-S – območje
med Dravograjsko cesto, podaljškom Ceste
proletarskih brigad, razpršeno gradnjo ob
Studenški ulici in predvideno cesto »B« ter
stanovanjsko zazidavo ob Jenkovi ulici, je
na teh zemljiščih predvidena gradnja bencinske črpalke in objekt namenjen trgovski
in poslovni dejavnosti.
Kupec zemljišč je dolžan zgraditi cesto
»B« v skladu z Odlokom o lokacijskem načrtu za del območja PPE St 9-S – območje
med Dravograjsko cesto, podaljškom Ceste proletarskih brigad, razpršeno gradnjo
ob Studenški ulici in predvideno cesto »B«
ter stanovanjsko zazidavo ob Jenkovi ulici
in mora pred izdajo gradbenega dovoljenja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
skleniti z JP GSZ d.o.o. / MOM pogodbo
o opremljanju v skladu z 78. členom ZPNačrt-om.
Zemljišči se prodajata najmanj po izhodiščni ceni, ki znaša 650.087,00 EUR.
V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna
odločba.
2. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni
podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati
naslednje listine:
– pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve subjekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni oziroma elektronski izpis iz
Ajpes-a in številke TRR,
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
osebnega dokumenta in številko TRR,
– samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme
biti starejši od 30 dni in številke TRR,
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javnega zbiranja ponudb,
– potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10% od objavljene izhodiščne cene, na transakcijski račun JP GSZ d.o.o., 04515-0000651184, odprt
pri NKBM d.d. najkasneje do 25. 11. 2011:
in sicer pod tč. 1, v višini 221.122,00 EUR,
pod tč. 2, v višini 3.681,10 EUR, pod tč. 3,
v višini 65.008,70 EUR,
– tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO,
– v pisni zavezujoči ponudbi je potrebno
navesti ponujeno ceno za zemljišče – ponudnik mora navesti višjo ali vsaj objavljeno
izhodiščno ceno za posamezni sklop zemljišč,
– posebno izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji javnega zbiranja ponudb in merilom za izbor ponudnika,
– in posebno izjavo ponudnika, da ponudba velja do 30. 12. 2011.
3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudbe
v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba na
nakup zemljišča – z navedeno zaporedno
številko in oznako – Ne odpiraj«, morajo prispeti oziroma biti oddane na sedežu JP GSZ
d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje do 28. 11. 2011, do 9. ure.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb
bo javno, in sicer dne 28. 11. 2011 ob 11. uri,
na sedežu JP GSZ d.o.o..
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru,
da bosta dva ali več ponudnikov ponudila
enako najvišjo ceno, bo Komisija za izvedbo
in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč izvedla med ponudniki pogajanja.
5. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
6. Sklenitev pogodbe
Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o.
skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika.

Kupec mora poravnati kupnino v 15 dneh
po podpisu pogodbe.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem
v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega postopka. Če uspeli ponudnik po svoji
krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega
stavka, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V takšnem primeru varščina zapade v korist
prodajalca.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
V primeru, da najugodnejši ponudnik
odstopi od ponudbe oziroma ne sklene pogodbe, lahko prodajalec sklene pogodbo
z drugim najugodnejšim ponudnikom brez
javnega zbiranja ponudb.
7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim
ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem
sklepu o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in
stroške JP GSZ d.o.o. v zvezi s postopkom
prodaje in sicer v višini 1,5% od izhodiščne
cene oziroma največ 3.000,00 EUR z vključenim DDV.
9. Ustavitev postopka: JP GSZ d.o.o. /
MOM lahko do sklenitve pogodbe postopek
prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 02/220-14-22, 220-14-23, 220-15-54,
ali info@jp-gsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
Ob-5314/11
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330
Piran na podlagi 22. člena v zv. s 14. členom 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), na
podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Piran (sklep Občinskega sveta 478-221/2010,
z dne 15. 3. 2011) ter na podlagi posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem z dne 3. 11. 2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Piran
1. Predmet prodaje sta nepremičnini (kot
enoten kompleks):
Parc. št. 1121/6, k.o. 2632-Sečovlje: njiva 496 m2, ekst. sadovnjak 18 m2, ekst.
sadovnjak 478 m2 in parc. št. 1121/7, k.o.
2632-Sečovlje: sadovnjak 334 m2, sadovnjak 101 m2, njiva 436 m2.
Nepremičnini sta last Občine Piran do
celote.
Parc. št. 1121/7, k.o. 2632-Sečovlje je
obremenjena s potekom vodovoda, zato bo
prodajna pogodba vsebovala tudi služnostno pravico v korist upravljavca javnega
vodovodnega omrežja. Dostop do parcel poteka po delu nepremičnine parc. št. 1121/8
k.o. Sečovlje, last Občine Piran do celote,
v delu izmere ca. 180 m2. Izhodiščna vrednost vključuje nadomestilo za priznanje
služnostne pravice dostopa in dovoza po
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delu parc. št. 1121/8, k.o. 2632-Sečovlje
v korist kupca kompleksa: parc. št. 1121/6,
1121/7, k.o. 2632-Sečovlje.
V naravi se nepremičnini nahajata v Parecagu, območje zaselka Gorgo.
Kompleks nepremičnin parc. št. 1121/6
in 1121/7, k.o. Sečovlje se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 272.000,00 EUR.
V izhodiščno vrednost ni vključen 20%
DDV. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo
zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom
lastništva, kot tudi nadomestilo za spremembo namembnosti (Zakon o kmetijskih
zemljiščih), bremenijo kupca.
Kompleks nepremičnin 1121/6 in 1121/7,
k.o. Sečovlje se prodaja po načelu »videnokupljeno«.
2. Opis kompleksa nepremičnin: parc.
št. 1121/6 in 1121/7, k.o. Sečovlje:
Nepremičnini se nahajata v Parecagu,
ob lokalni cesti št. 312 040, ki povezuje
vznožje hriba z grebenom. Okolica območja
je delno urbanizirana, prevladujejo kmetijske površine. Zahodni del parc. št. 1121/6,
k.o. Sečovlje, v izmeri 4 m (merjeno od
zunanjega roba cestnega sveta) predstavlja varovalni pas ceste, v katerem je raba
prostora omejena. Iz parcel je pogled na
Sečovlje in sečoveljske soline.
Nepremičnini sta upoštevajoč planske
akte stavbno zemljišče, v območju označenem s »s« in pobarvanem z rumeno barvo. Območje se ureja s PUP za območje
planskih celot 1, 8, 9, 11 in 13 v Občini Piran (Uradne objave št. 34/90, 54/02, 3/04,
28/08, 15/09, 4/10).
3. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali
druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta,
iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež
pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
c) Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo) v višini 10%
izhodiščne vrednosti predmeta prodaje
(brez davkov), ki se vplača na podračun
enotnega zakladniškega računa Občine Piran št. 01290-0100005871 odprt pri Upravi
za javna plačila, Urad Koper, s sklicem:
20100-2 (pravne osebe) oziroma 20101-2
(fizične osebe) ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Rok za plačilo varščine je 29. 11. 2011 do vključno 9. ure.
Najugodnejšemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo
varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek
varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri
fizičnih osebah) oziroma matične številke
(pri pravnih osebah);
– navedbo kompleksa nepremičnin, ki
je predmet ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne vrednosti;
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– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno priložiti:
I. dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne
osebe (izpis iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev šteto od dneva
razpisa javnega zbiranja ponudb v Uradnem
listu RS),
II. pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
III. dokazilo o plačani varščini v višini 10% izhodiščne vrednosti predmeta prodaje, številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da
ponudnik ne uspe s svojo ponudbo.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela v zaprti ovojnici, z oznako »Javni
razpis za prodajo nepremičnin – Ne odpiraj!«, najkasneje do 29. 11. 2011 do vključno 9. ure, ne glede na datum poštnega žiga,
na naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2,
Piran. Na ovojnici mora biti naveden naziv
oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe.
4. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 3. točke javnega razpisa. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala s strani
župana Občine pooblaščena Komisija.
5. Odpiranje ponudb bo dne 29. 11. 2011
ob 13. uri, v prostorih občinske uprave Občine Piran v Piranu, Tartinijev trg 2. Odpiranje
ponudb je javno.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi
ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep
o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja
ponudb.
7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Župan Občine Piran lahko brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne
da bi za to navedel razloge.
8. Če je med prejetimi ponudbami več
ponudb, lahko pooblaščena Komisija pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe ali
opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom dosega čim višje kupnine.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik oziroma predkupni upravičenec mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri in
poziva k podpisu pogodbe. Če se izbrani
ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od
sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine Piran. Kupec mora plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi
in sicer v roku 30 dni od sklenitve pogodbe
oziroma izdaje računa. Plačilo kupnine je
bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec
kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje
za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano
varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi
na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po
plačilu celotne kupnine.
10. Prodajna pogodba vsebuje tudi odkupno pravico in služnostno pravico v korist
Občine Piran za potrebe izgradnje objektov
in omrežij javne komunalne infrastrukture.
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11. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11).
12. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje na sedežu Občine Piran,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Martina Kukovec 05/671-03-37.
Občina Piran
Št. 3528-17/2010
Ob-5326/11
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska
ul. 5, 2380 Slovenj Gradec, 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), Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Slovenj Gradec za
leto 2011, ki je priloga Odloku o proračunu
Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011
(Uradni list RS, št. 110/10)
javno zbiranje ponudb
za prodajo garaž na Gubčevi ulici
v Slovenj Gradcu
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, matična številka: 5883903, davčna številka: SI92076912.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje je deset garaž na Gubčevi ulici, Slovenj Gradec, parc. št. 244/59,
k.o. Slovenj Gradec:
Številka dela stavbe

Neto tlorisna površina
dela stavbe (m2)

Izhodiščna cena (EUR)

850-2165-1

14,56

2.550,00 EUR

850-2165-2

14,31

2.550,00 EUR

850-2165-3

14,09

2.550,00 EUR

850-2165-4

14,29

2.550,00 EUR

850-2165-5

14,47

2.550,00 EUR

850-2165-6

14,79

2.550,00 EUR

850-2165-7

14,16

2.550,00 EUR

850-2165-8

14,53

2.550,00 EUR

850-2165-9

14,53

2.550,00 EUR

850-2165-10

14,10

2.550,00 EUR

V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet nepremičnin.
3. Upravičenci do nakupa garaž so državljani Republike Slovenije, ki so lastniki
stanovanj ali najemniki neprofitnih stanovanj
v večstanovanjskih objektih v Mestni občini
Slovenj Gradec. Prednost pri nakupu imajo
lastniki stanovanj v stanovanjskih blokih na
Gubčevi ul. 5, 6, 7 in 8, Slovenj Gradec,
s stalnim prebivališčem na tem naslovu.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina je na prodaj po načelu videno – kupljeno.
Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem
razpisu, so dolžni plačati varščino za resnost ponudbe v višini 255,00 EUR (10%
izhodiščne cene). Varščina se nakaže na
transakcijski račun Mestne občine Slovenj

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Gradec, št. 01312-0100010322, sklic 00
2001 – vaša davčna številka. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana
v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo
brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končani izbiri.
Davek na promet nepremičnin ter vse
stroške v zvezi prenosom lastninske pravice
(stroške overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in svojo
korist v zemljiški knjigi) plača kupec.
Ponudnik je vezan na dano ponudbo najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za nakup
garaž na Gubčevi ulici – Ne odpiraj!«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb
je 28. 11. 2011, do 9. ure.
Pisna ponudba na predpisanem obrazcu, ki ga ponudniki dobijo na Mestni občini
Slovenj Gradec, morajo vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek,
naslov, EMŠO, davčno številko, številko
transakcijskega računa ter naziv in naslov
banke za vračilo varščine),
– izjavo o sprejemanju vseh razpisnih
pogojev,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– dokazilo o lastništvu stanovanja v večstanovanjskem objektu,
– najemno pogodbo za neprofitno stanovanje,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 255,00 EUR.
6. Sklenitev pogodbe: vsi ponudniki bodo
o izbiri pisno obveščeni. Izbrani ponudnik bo
moral skleniti prodajno pogodbo najpozneje
v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri. Če
izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika,
bo Mestna občina Slovenj Gradec zadržala
plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
7. Način in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik mora kupnino plačati
v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Odpiranje ponudb ter postopek za izbor najugodnejšega ponudnika in določitev
posameznega dela stavbe, ki je predmet
prodaje, bo opravila posebna komisija, ki
jo imenuje župan. Odpiranje ponudb bo
dne 28. 11. 2011, ob 11. uri na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje ponudb je javno.
Pri odpiranju ponudb bodo upoštevane
samo popolne ponudbe, ki bodo do roka
iz 5. točke prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. V primeru več kot deset
enakovrednih ponudb, bo komisija s ponudniki opravila dodatna pogajanja ali bo izvedla javno dražbo.
9. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine

do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine. Obveznost
prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
10. Besedilo javnega zbiranja ponudb
se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec
http://www.slovenj-gradec.si/mestnaobcina/razpisiinobjave/javni_pozivi.aspx. Osnutek prodajne pogodbe, ki je sestavni del
besedila javnega zbiranja ponudb, se objavi
samo na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
11. Dodatne informacije: vsa dodatna
pojasnila dobijo interesenti na Mestni občini Slovenj Gradec, Referat za gospodarjenje z občinskim premoženjem, pri kontaktni osebi Editi Dolinšek, tel. 02/881-21-47,
051/320-956, elektronska pošta: edita.dolinsek@slovenjgradec.si. Ogled nepremičnine
je možen po predhodnem dogovoru.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-5328/11
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07 in 86/10), Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09
in 49/10) Letnega programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja
za leto 2011 in Posamičnega programa ravnanja stvarnega premoženja, Občina Pivka
z dne 22. 3. 2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
last Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/721-01-00, faks:
05/721-01-02.
2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 46,27 m2, Dolnja Košana 9, 6256 Košana,
parc. št. 5592/6, k.o. Košana,
2.2. Stanovanje in klet št. 13, v izmeri 57,96 m2, Dolnja Košana 7, 6256 Košana,
parc. št. 5589/4, k.o. Košana,
2.3. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 36,59 m2, Dolnja Košana 8, 6256 Košana,
parc. št. 5592/2 in 5594/2, k.o. Košana,
2.4. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 62,04 m2, Vilharjeva ulica 21, 6257 Pivka,
parc. št. 1206/11, k.o. Petelinje,
2.5 Stanovanje in shramba št. 9, v izmeri 53,03 m2, Kolodvorska cesta 14, 6257
Pivka, parc. št. 4219/3, k.o. Petelinje,
2.6. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 93,40 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka,
parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas,
2.7. Stanovanje in shramba št. 2, v izmeri 97,25 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka,
parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas,
2.8. Stanovanje in shramba št. 3, v izmeri 82,30 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka,
parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas,
2.9. Stanovanje in shramba št. 4, v izmeri 80,00 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka,
parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas,
2.10. Stanovanje in shramba št. 19, v izmeri 80,62 m2, Vilharjeva ulica 11, 6257 Pivka, parc. št. 1206/12, k.o. Petelinje,
2.11. Stanovanje in shramba št. 21, v izmeri 31,75 m2, Vilharjeva ulica 19, 6257 Pivka, parc. št. 1206/13, k.o. Petelinje.
Nepremičnine so proste vseh bremen.
Pravno stanje nepremičnine pod točko 2.3,
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2.6, 2.7, 2.8 in 2.9 je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo, v kateri se nahajajo stanovanja, ki so predmet tega javnega zbiranja
ponudb, ni vzpostavljena.
3. Nepremičnine se prodajo po načelu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju,
kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba, najkasneje v roku 15 dni od poziva k sklenitvi
pogodbe. Če izbrani ponudnik v tem roku
ne sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil
od nakupa, prodajalec pa zadrži njegovo
kavcijo.
5. Izklicne cene za nepremičnine, ki
so predmet prodaje:
5.1 Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 46,27 m2, Dolnja Košana 9, 6256 Košana,
znaša 38.000 EUR.
5.2. Stanovanje in klet št. 13, v izmeri 57,96 m2, Dolnja Košana 7, 6256 Košana,
znaša 47.000 EUR.
5.3. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 36,59 m2, Dolnja Košana 8, 6256 Košana,
znaša 32.000 EUR.
5.4. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 62,04 m2, Vilharjeva ulica 21, 6257 Pivka,
znaša 55.000 EUR.
5.5 Stanovanje in shramba št. 9, v izmeri 53,03 m2, Kolodvorska cesta 14, 6257
Pivka, znaša 50.000 EUR.
2.6. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 93,40 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka,
znaša 65.100 EUR.
2.7. Stanovanje in shramba št. 2, v izmeri 97,25 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka,
znaša 67.900 EUR.
2.8. Stanovanje in shramba št. 3, v izmeri 82,30 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka,
znaša 57.600 EUR.
2.9. Stanovanje in shramba št. 4, v izmeri 80,00 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka,
znaša 57.600 EUR.
5.10. Stanovanje in shramba št. 19, v izmeri 80,62 m2, Vilharjeva ulica 11, 6257 Pivka, znaša 72.000 EUR.
5. 11. Stanovanje in shramba št. 21, v izmeri 31,75 m2, Vilharjeva ulica 19, 6257 Pivka, znaša 30.000 EUR.
Prodajalec je dolžan plačati predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnin in
stroške notarske overitve te pogodbe, vse
ostale stroške (stroške prenosa lastninske
pravice, itd.) plača kupec.
6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano
za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu
prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po
podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost
nepremičnin po ponujeni ceni. Plačilo celotne kupnine-vrednosti nepremičnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Po plačilu celotne kupnine se opravi
zemljiškoknjižni prenos.
7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščino
se nakaže na zakladniški podračun Občine
Pivka, št. računa: 01100-0100009167, pri
Banki Slovenije z navedbo:
»plačilo varščine Dolnja Košana 9«,
»plačilo varščine Dolnja Košana 8«,
»plačilo varščine Dolnja Košana 7«,
»plačilo varščine Vilharjeva 21«,
»plačilo varščine Kolodvorska 14«,
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»plačilo varščine Pod Kerinom 1«,
stanovanje št. 1, stanovanje št. 2, stanovanje št. 3 in stanovanje št. 4
»plačilo varščine Vilharjeva 11«,
»plačilo varščine Vilharjeva 19«.
Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni
od dneva odpiranja ponudb in sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel
na razpisu ne sklene prodajne pogodbe,
odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa obdrži vplačano
varščino.
8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo
veljavnega osebnega dokumenta;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko;
– pravne osebe morajo navesti: naziv in
sedež, davčno številko, matično številko in
navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
s pogoji javnega razpisa;
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke
za primer vračila varščine, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo.
9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb.
10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do srede,
7. 12. 2011 do 16. ure na naslov: Občina
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
z oznako: »Javno zbiranje ponudb stanovanja – Dolnja Košana 7, Dolnja Košana 8,
Dolnja Košana 9, Vilharjeva ulica 21, Kolodvorska 14, Pod Kerinom 1, Vilharjeva
ulica 11 in Vilharjeva ulica 19 – Ne odpiraj«.
11. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v torek, dne 8. 12. 2011
ob 10. uri, v prostorih Občine Pivka. Odpiranje ponudb bo komisijsko.
Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne nepopolne ponudbe, bodo izločene
iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno
obveščeni. Ne glede na navedeno, bodo
pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno
ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če ponudba
vsebuje vse bistvene elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev
te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za
dopolnitev.
12. Merilo za izbor: nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana
Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran
za najugodnejšega ponudnika. Edino merilo
za izbor najugodnejše ponudbe je višina
ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik
je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno.
V primeru, če je med prejetimi ponudba-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
mi več najugodnejših ponudb, bodo lahko
z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja.
13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
14. Ogled nepremičnin in informacije:
vse dodatne informacije o pogojih javnega
razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času uradnih
ur, na tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba:
Martina Kobal). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja
ponudb je objavljeno tudi na internetnem
naslovu: http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Št. 45/2011
Ob-5368/11
Na podlagi 22. člena in v zvezi s 23. členom 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 prodaje in nakupa stvarnega
premoženja Občine Solčava za leto 2011,
ki je priloga Odloka o proračunu Občine
Solčava 2011 (Uradno gls. Zgs. št.,), ter dopolnitve Letnega načrta prodaje in nakupa
stvarnega premoženja Občine Solčava za
leto 2011, št. 410-0003/2011-5 iz dne 25. 2.
2011 in 410-0003/2011-6 iz dne 29. 9. 2011,
objavlja Občina Solčava
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Solčava
1. Ime in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Solčava, Solčava 16, 33335 Solčava, matična
številka: 1365851, davčna št. 78412447.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena.
Predmet prodaje v naravi predstavlja bivše pisarniške prostore, primerne za ureditev dveh stanovanjskih enot.
A. poslovni prostor št 3 (vetrolov, pisarna 1,2,3, predprostor 1,2, sanitariji, čajna
kuhinja) v skupni izmeri 55,74 m2, v pritličju,
B. poslovni prostor št. 3 (sejna soba,
pisarna, arhiv 1,2, sanitarji, predprostor)
v skupni izmeri 72,28 m2, v nadstropju večnamenskega poslovnega objekta (v nadaljevanju VNO) na naslovu Solčava 16, 3335
Solčava, št. parcele 502/3, ZK vložka 308,
k.o. Solčava številka stavbe 201, št. dela
stavbe 15, št. ZK podvložka 308/1.
Izhodiščna cena: za navedene nepremičnine znaša: 552,5 €/m2. Navedena cena
ne vključuje davka na promet z nepremičninami.
3. Pogoji prodaje
– Vsaka od navedenih nepremičnin se
prodajajo kot celota.
– Davek na promet nepremičnin, ki bo
odmerjen na podlagi sklenjene pogodbe,
plača kupec.
– Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«. Kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
– Ponudnik je lahko vsaka fizična oseba,
ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepre-

mičnin na območju Republike Slovenije po
veljavnih predpisih.
– Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najvišjo ceno. Prednost pri
izbiri bodo imeli ponudniki, ki imajo stalno
bivališče v Občini Solčava in izjavljajo, da
bodo živeli v Občini Solčava, so v aktivni
življenjski dobi, rešujejo prvi stanovanjski
problem.
– Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa s strani
prodajalca.
– Kupec nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati stroške
notarja, vpisa v zemljiško knjigo ter davek
na promet z nepremičninami oziroma davek
na dodano vrednost.
4. Pogoji udeležbe v postopku javnega
zbiranja ponudb
Pisna ponudba za nakup nepremičnin
mora vsebovati naslednje elemente:
Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki
jo je potrebno plačati na transakcijski račun
Občine Solčava, št. 01380-0100019212.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom
bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
– Podatke ponudnika (ime in priimek
ter naslov stalnega bivališča ponudnika,
EMŠO, davčna št.
– navedbo dela nepremičnine, na katerega se ponudba nanaša, (št. 3/A 55, 74 m2 –
pritličje ALI št. 3/B 72,28 m2 – nadstropje),
– ponujeno ceno, ki je najmanj enaka
izhodiščni ali višja,
– opis stanovanjskih in socialnih razmer
kupca ter razlog za nakup stanovanja v Solčavi,
– izjavo, da bo živel v Solčavi,
– izjavo, da je kupec v aktivni dobi življenja,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, in
potrdila o stalnem bivališču, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta,
– potrdilo o plačani varščini.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela na naslov Občine Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava, najkasneje do petka, 25. 11. 2011, do 9. ure.
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe. Na zaprti kuverti mora biti navedeno »Ne odpiraj – ponudba
za nakup nepremičnine«.
Prepozne, nepopolne in nepravilno
označene ponudbe se ne bodo upoštevale
pri izbiri.
5. Postopek zbire najugodnejšega ponudnika
– Javno odpiranje ponudb in postopek za
izbor ponudnikov, bo opravil Občinski svet
Občine Solčava dne 28. 11. 2011, s pričetkom ob 8.30, v prostorih Občine Solčava,
sejna soba v centru Rinka, Solčava 29.
– V primeru, da pride več enako ugodnih ponudb so odločilni kriteriji prednosti,
ekonomsko socialni vidik ponudnika. Opravijo se lahko tudi pogajanja ali se odloči
z žrebom.
– Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim
prijavljenim ponudnikom brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek
ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge.
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– Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni z obvestilom o izbiri, najkasneje
v roku 15 dni po odpiranju ponudb. Kolikor
komisija med ponudniki ne bo mogla izbrati
najugodnejšega ponudnika ali, da na zbiranje ponudb ne prispe nobena ponudba,
si pridružuje pravico, do ponovne objave
javnega zbiranja ponudb za prodajo navedenih nepremičnin ali za oddajo predmetnih
nepremičnin v najem.
– Izbrani ponudnik mora najkasneje
v 7 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno
pogodbo, sicer se šteje, da je od pogodbe
odstopil.
– Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun
Občine Solčava, št. 01380-0100019212.
Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
– Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
– Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
6. Dodatne informacije
Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje
in postopku zbiranja ponudb na občinski
upravi Občine Solčava, Solčava 16, 3335
Solčava. Kontaktna oseba: Mateja Brlec Suhodolnik, tel. 03/839-27-91. Ogled je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni
strani Občine Solčava: http://www.solcava.si.
Občina Solčava
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-4/2006/13
Ob-5331/11
»V register političnih strank se pri politični
stranki EU demokrati Slovenije, s skrajšanim imenom EU demokrati, s kratico imena
EUDS in s sedežem v Celju, Podjavorškova ulica 7 ter z matično številko: 1029894,
vpiše sprememba statuta, sprememba imena v: Gibanje za Slovenijo, sprememba
kratice imena v: GZS, sprememba sedeža
v: Ljubljana, Cesta v Kleče 9, sprememba
znaka in sprememba zastopnika stranke ter
izbriše skrajšano ime EU demokrati. Znak
stranke je napis »Gibanje za Slovenijo«,
nad katerim so trije pikčasti trikotniki v modri, rdeči in zeleni barvi.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Bojan Mavrič Vidovič, EMŠO: 0702953500293,
državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Trubarjeva 6, Benedikt.«

modra

zelena

rdeča
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-5348/11
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Hopla, Dnevnik Online, Moj dom,
Denar IN, Antena, Nika, Moje zdravje,
Razvedrilo, Razvedrilo za mlade, Mini
razvedrilo, Modro Razvedrilo, Humor
v sliki – tematske slikovne križanke, Maksi razvedrilo, Posebna izdaja Razvedrila
– Letni časi, Posebna izdaja Razvedrila –
Zvezde, Tematske slikovne križanke.
Izdajatelj: Dnevnik, družba medijskih
vsebin, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljub
ljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet
odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– DZS, d. d., Dalmatinova 2, Ljubljana
– 35,11%
– Styria Media International AG, Schonaugasse 64, Graz – 25,74%
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljub
ljana – 10,35%
– Mediji DZS, d.o.o., Dalmatinova 2,
Ljubljana – 15,94%
– ČZP Večer, d. d., Svetozarevska
ulica 14, Maribor – 6,52%
Imena članov uprave izdajatelja: začasni predsednik uprave Bojan Petan.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: namestnik predsednika mag. Robert Krajnik,
člani Marjan Božnik, Simon Bilanče, Dejan
Kovač, dr. Klaus Schweighofer.
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Objave gospodarskih družb
Ob-5318/11
Javna
razsvetljava
d.d.,
Litijska
cesta 263, 1261 Ljubljana - Dobrunje,
matična številka 5015227000, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani
pod vložno številko 10735600, kot prenosna
družba v skladu s prvim odstavkom 629.
člena Zakona o gospodarskih družbah v
zvezi z določbami 586. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo, da
je dne 4. 11. 2011 v zvezi z nameravano
delitvijo z ustanovitvijo nove družbe, registrskemu sodišču Okrožnega sodišča v
Ljubljani predložila Delitveni načrt prenosne
družbe Javna razsvetljava d.d. z dne 3. 11.
2011.
S to objavo se delničarja prenosne družbe obvešča, da lahko na sedežu prenosne
družbe Javna razsvetljava d.d., na naslovu
Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana - Dobrunje, v času do 5. 12. 2011, ko bo zasedala
skupščina prenosne družbe, ki bo odločala
o soglasju za delitev z ustanovitvijo nove
družbe, pregleda Delitveni načrt s prilogami,
statut nove družbe, letna poročila prenosne
družbe za zadnja tri poslovna leta, zaključno
poročilo prenosne družbe, otvoritveno bilanco prenosne družbe in novoustanovljene družbe, poročilo ustanovitvenega revizorja za novoustanovljeno družbo, poročilo
upravnega odbora prenosne družbe o pregledu delitve z ustanovitvijo nove družbe in
poročilo uprave prenosne družbe o delitvi
z ustanovitvijo nove družbe.
Delničarja prenosne družbe se tudi
obvešča, da mu mora prenosna družba Javna razsvetljava d.d. v skladu s četrtim odstavkom 586. člena Zakona o gospodarskih
družbah, na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis
teh listin. Navedene listine bodo predložene tudi na sami skupščini prenosne družbe, na kateri bo uprava prenosne družbe
ustno razložila vsebino delitvenega načrta
ter delničarja obvestila o vseh pomembnih
spremembah premoženja prenosne družbe v obdobju od sestave delitvenega načrta
do zasedanja skupščine.
Vse upnike in svet delavcev prenosne družbe Javna razsvetljava d.d. se
obvešča, da jim je prenosna družba v skladu z določbo tretjega odstavka 629. člena
Zakona o gospodarskih družbah, dolžna
na njihovo zahtevo najpozneje naslednji
delovni dan brezplačno dati prepis delitvenega načrta.
Javna razsvetljava d.d., Ljubljana
Ob-5356/11
Diana Terlević Dabić, rojena 6. 9. 1960
iz Ljubljane, Neubergerjeva ulica 3, kot
samostojna podjetnica s firmo TerlevićDabić Diana – Zasebna zobna ambulanta
za odrasle, s sedežem v Škofji Loki, Stara cesta 10, davčna št. 34291342, matična
št. 135028500, v skladu z drugim odstavkom 670. člena ZGD-1 v zvezi s smiselno
uporabo določbe drugega odstavka 75. člena istega zakona javno objavljam, da nameravam v skladu z določbo 668. člena
ZGD-1 zgoraj navedeno podjetje statusno
preoblikovati na novo kapitalsko družbo, ki

jo bom ustanovila zaradi prenosa premoženja podjetja. Predvidena firma nove družbe,
ki jo bom ustanovila s preoblikovanjem podjetja bo Dident, zobozdravstvena dejavnost
d.o.o., s sedežem v Škofji Loki, poslovni
naslov Stara cesta 10, ter skrajšano firmo
Dident d.o.o.
Kot samostojni podjetnik bom prenehala poslovati z dnem vpisa preoblikovanja
v oziroma prenosa podjetja na novo družbo
v sodni register. Z dnem vpisa prenehanja podjetnika bo postala nova kapitalska
družba univerzalni pravni naslednik, ki bo
prevzela vsa sredstva in obveznosti podjetja
do virov sredstev in vstopila v vsa pravna
razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem
podjetnika.
Diana Terlević Dabić

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5310/11
Na podlagi sklepov družbenikov družbe
MENS SANA, psihoterapija in psihološko
svetovanje, d.o.o., Slamnikarska ulica 3,
1230 Domžale, matična št. 5445248000,
z dne 20. 9. 2011, se osnovni kapital družbe,
ki znaša skupaj 14.605,00 EUR, zmanjša
za 7.105,00 EUR, tako da znaša osnovni
kapital družbe po zmanjšanju 7.500,00 EUR.
Obstoječi osnovni kapital je namreč glede
na obseg in naravo poslovanja družbe previsok.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1 direktorica družbe poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali so
glašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.
MENS SANA, d.o.o.
direktorica dr. Biserka Ilin
Ob-5332/11
Janez Šinkovec kot edini družbenik družbe HELIX d.o.o. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom
Oslavijska ulica 11, Ljubljana, matična
št. 5352827000, je skladno z določili 520. člena ZGD-1 dne 3. 11. 2011 sprejel sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe
za 19.666,00 EUR, tako da po zmanjšanju
osnovni kapital znaša 7.500,00 EUR.
Obstoječi osnovni kapital je namreč glede na obseg in naravo poslovanja družbe
previsok.
V skladu z drugim odstavkom 520. člena
ZGD-1 direktorica družbe poziva vse morebitne upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Helix d.o.o. Ljubljana
direktorica Nataša Holy Šinkovec
Ob-5369/11
Skupščina družbe TOP Line Portorož,
turizem, svetovanje, trgovina d.o.o. Portorož je 10. 4. 2002 sprejela sklep, da se:
skladno s prvim odstavkom 454. člena Zakona o gospodarskih družbah osnovni ka-

pital družbe, ki znaša 10.205.178,00 SIT,
sedaj 42.585,00 EUR zmanjša za nominalno vrednost 8.105.178,00 SIT, sedaj 31.551,50 EUR in znaša odslej osnovni kapital družbe 2.100.000,00 SIT,
sedaj 11.033,50 EUR.
Pozivam vse upnike, da se zglasijo na
sedežu družbe ali pisno prijavijo svoje terjatve do družbe TOP Line Portorož, svetovanje, trgovina d.o.o. Portorož, Obala 114,
6320 Portorož.
TOP Line d.o.o. Portorož
Žiga Uhelj
direktor

Sklici skupščin
Ob-5308/11
Na podlagi Statuta delniške družbe HIT
LARIX d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo
28. redno skupščino
delniške družbe HIT LARIX d.d.,
ki bo dne 15. 12. 2011, ob 13. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe (dvorana Vršič), Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Plačilo članom upravnega odbora.
Predlog sklepa:
Plačilo članom upravnega odbora
Uprava odvisne družbe je na osnovi kriterijev iz 55. člena ZGD-1 razvrstila odvisno
družbo Hit Larix d.d. po kriterijih velikosti
kot majhno družbo. Na osnovi razvrstitve
odvisne družbe po velikosti so opredeljena
naslednja plačila:
1. Plačilo sejnine
1a) Člani upravnega odbora prejmejo
za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe
znaša 150,00 EUR bruto.
1b) Člani komisije upravnega odbora
prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji
upravnega odbora.
1c) Sejnina za korespondenčno sejo
upravnega odbora znaša 80% siceršnje
sejnine.
Skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej upravnega odbora bodisi iz naslova
sej komisij upravnega odbora, ne more preseči vrednosti 50% osnovnega plačila za
opravljanje funkcije za posameznega člana
upravnega odbora na letni ravni.
2. Plačilo za opravljanje funkcije
2a) Člani upravnega odbora, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje
funkcije v višini 5.000,00 EUR bruto letno na
posameznega člana glede na ugotovljeno
dobro finančno stanje odvisne družbe.
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2b) Predsednik upravnega odbora je
upravičen tudi do doplačila v višini 50%
osnovnega plačila za opravljanje funkcije
člana upravnega odbora.
2c) Namestnik predsednika upravnega
odbora pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana
upravnega odbora.
Člani upravnega odbora prejemajo
osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje
funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih,
do katerih so upravičeni, dokler opravljajo
funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
Plačilo za opravljanje funkcije člana
upravnega odbora, ki ga sprejme skupščina
odvisne družbe velja že za leto 2011.
2d) Člani upravnega odbora so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo
v zvezi z njihovim delom v upravnem odboru
in sicer do višine, določene v predpisih, ki
urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in
drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno
osnovo.
2e) Izvršni direktor, ki je istočasno tudi
član upravnega odbora odvisne družbe,
v kateri opravlja funkcijo izvršnega direktorja (enotirni sistem vodenja in upravljanja), ni
upravičen do plačila sejnine iz točke 1 in do
plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora iz točke 2a.
Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja
od dneva sprejema na skupščini odvisne
družbe. Z njim se razveljavi sklep številka 5
sprejet na 19. seji skupščini odvisne družbe
z dne 7. 11. 2007.
Glasovanje in udeležba na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine in svojo udeležbo in morebitnega
pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe
najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za zastopanje
se ob prijavi dajo v hrambo družbi.
Zahteve za dopolnitev dnevnega reda
skupščine:
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 skupščina odloča ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.
Delničarski predlogi sklepov za objavo:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica do obveščenosti:
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po
katerem mora poslovodstvo na skupščini
dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk
dnevnega reda.

Gradivo:
Celotno gradivo za sejo skupščine, je na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
od objave sklica, od 8. do 12. ure.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri v istem prostoru. Skupščina bo
v tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
HIT LARIX d.d.
Ob-5309/11
Upravni odbor družbe na podlagi določil
Statuta delniške družbe Voda Juliana d.d.
ter v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 sklicuje
zasedanje skupščine
delniške družbe Voda Juliana d.d.,
ki bo v sredo, 14. 12. 2011, ob 9. uri, na
sedežu družbe Voda Juliana d.d., Loka 36,
Tržič.
Predlog dnevnega reda in predlogi sklepov, ki jih delničarjem predlaga upravni odbor:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog upravnega odbora se
za predsednico skupščine izvoli Nevena Tea
Gorjup in Nataša Zorec ter Natalija Simonič
za preštevalki glasov. Seji bo prisostvovala
vabljena notarka Dušica Kalinger.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Voda Juliana d.d. za poslovno leto 2010 in
računovodskih izkazov za poslovno leto 2010
ter informacije o prejemkih članov organov
vodenja in nadzora v letu 2010; predstavitev
pisnega poročila upravnega odbora družbe
Voda Juliana d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do letnih poročil
in o načinu in obsegu preverjanja vodenja
družbe med poslovnim letom 2010; obravnava predloga za razporeditev bilančnega
dobička; razprava in podelitev razrešnice
upravnemu odboru.
Predlog sklepa št. 2.1
Skupščina družbe Voda Juliana d.d.
se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe Voda Juliana d.d. za poslovno
leto 2010 in računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2010 ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora
v letu 2010.
Skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora družbe Voda Juliana d.d.
o rezultatih preveritve letnega poročila in
o načinu in obsegu preverjanja spremljanja
vodenja družbe Voda Juliana d.d. med poslovnim letom 2010.
Predlog sklepa št. 2.2:
V skladu z 294. členom veljavnega
ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo
upravnega odbora družbe Voda Juliana d.d.
v poslovnem letu 2010.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje sklic
skupščine z obrazloženimi predlogi sklepov,
letno poročilo družbe, računovodske izkaze družbe in konsolidirane računovodske
izkaze družbe, informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora družbe v poslovnem
letu 2010 ter poročilo upravnega odbora
o spremljanju poslovanja družbe v poslovnem letu 2010, je delničarjem na vpogled
v informativni pisarni – tajništvu upravnega
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odbora družbe Voda Juliana d.d., Loka 36,
4290 Tržič, vsak delavnik od 10. do 12. ure
po dnevu objave sklica skupščine, vključno
do dneva zasedanja skupščine in na spletni
strani družbe www.julianawater.com.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa
o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila
tiste dodatne točke dnevnega reda, glede
katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatno točko dnevnega reda družbi sporočijo na naslov
Voda Juliana d.d., Loka 36, 4290 Tržič.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajo predloge sklepov
ali volilne predloge. Upravni odbor bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavil
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
družbi v 7 dneh po objavi tega sklica, ki
bodo razumno utemeljeni in za katere bo
delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu objavljenih sklepov in, da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov družbi sporočijo na naslov Voda Juliana d.d., Loka 36,
4290 Tržič.
Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo
poslani najkasneje v 7 dneh po objavi sklica
skupščine in bodo dani najpozneje na sami
skupščini, se bodo obravnavali na skupščini.
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini.
Prijava udeležbe na skupščini in glasovanje na skupščini
Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so 10 dni pred izvedbo skupščine
svoje prinosniške delniške listine in izdane
začasnice deponirali pri notarju ali na sedežu družbe ali pri finančni organizaciji, katera
jim izda potrdilo o imetništvu delnic oziroma,
ki delničarja legitimira za udeležbo na skupščini in ki pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščino v skladu s sklicem skupščine in
ki so vpisani v delniško knjigo družbe konec 4. dne pred sejo skupščine.
Delničarji in pooblaščenci svojo udeležbo posredujejo osebno ali s priporočeno
pošiljko na poslovni naslov upravnega odbora družbe Voda Juliana d.d., Loka 36,
4290 Tržič tako, da jo le ta prejme najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine.
Delničarji na skupščini lahko odločajo po
svojih pooblaščencih, ki se morajo izkazati
s pisnim pooblastilom pooblastitelja, katero
mora biti deponirano na poslovnem naslovu
družbe Voda Juliana d.d., Loka 36, 4290
Tržič, najkasneje 4 (štiri) dni pred začetkom
skupščine.
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Delničar, ki je delniško listino oziroma
začasnico zastavil, izvršuje glasovalno pravico na podlagi potrdila o zastavi, ki ga mora
izstaviti zastavni upnik na njegovo zahtevo
pod pogojem, da je potrdilo dostavil družbi
tako, da ga ta prejme najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj 30 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Voda Juliana d.d.
Upravni odbor
predsednik
Marjan Krajnc
Ob-5319/11
Na podlagi 43. člena Statuta družbe SŽ
– Železniško gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d. uprava sklicuje
18. sejo skupščine družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.,
Ljubljana, Ob zeleni jami 2,
ki bo dne 7. 12. 2011 ob 12.30, na sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami 2, (sejna soba), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave za izvolitev delovnih teles je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Mateja
Čepon.
– Preštevalki glasov: Gabrijela Modic,
Ida Ravšelj.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Blaž
Hrovatin.
2. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo SŽ – ŽGP Ljubljana
d.d. in skupino SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za
leto 2011 skupščina imenuje družbo ABC
Revizija, d.o.o.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami je na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, Ob zeleni jami 2, Ljub
ljana, vsak delavnik od 9. do 12. ure, v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Sklic skupščine in celotno gradivo
z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je
objavljeno tudi na spletnih straneh družbe
na naslovu: www.sz-zgp.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
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ničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (presečni dan). Pooblastilo mora
biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo. Delničarji oziroma
njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Pooblaščenec delničarja mora najkasneje na skupščini predložiti pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov,
EMŠO oziroma firmo, sedež in matično
številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter
podpis pooblastitelja. Pooblastilo ostane
shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o kateri naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Uprava družbe
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
Zakona o gospodarskih družbah -1 (ZGD-1)
objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve
za dodatne točke dnevnega reda skupščini
pošljejo po pošti na naslov SŽ – ŽGP Ljub
ljana d.d., Ob zeleni jami 2, Ljubljana ali tudi
po elektronski pošti na elektronski naslov:
sz.zgp@sz-zgp.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje
pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bi na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena
ZGD-1 ni potrebno utemeljevati.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko svoje predloge sklepov in
volilne predloge družbi pošljejo na naslov
SŽ – ŽGP Ljubljana d.d., Ob zeleni jami 2,
Ljubljana, ali sporočijo tudi po elektronski
pošti na naslov: sz.zgp@sz-zgp.si.
Družba si pridržuje pravico do preveritve
avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne
točke, predloge sklepov ali volilne predloge
po elektronski pošti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje
pravico do obveščenosti tako, da od poslovodstva zahteva zanesljive podatke o zadevah družbe, ki so potrebne za presojo
dnevnega reda. Delničarji imajo pravico biti
obveščeni tudi o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.
direktor:
Leon Kostiov, univ. dipl. inž. grad.
Ob-5345/11
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in Statuta
družbe Vesna Holding, družba pooblaščenka, d.d., Glavni trg 5A, 9240 Ljutomer,
uprava družbe sklicuje
14. skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, dne 12. 12. 2011,
ob 11. uri, na sedežu družbe Glavni trg 5a,
Ljutomer.
I. Dnevni red in predlogi sklepov
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov
po predlogu uprave.
Na skupščini prisostvuje vabljeni notar
Franc Šömen iz Ljutomera.
2. Soglasje skupščine k prenosu premoženja družbe – sklenitvi pogodbe o prodaji
in nakupu delnic.
Predlog sklepa: skupščina soglaša
s sklenitvijo Pogodbe o prodaji in nakupu
delnic, s katero bo družba prodala 28.774
navadnih, imenskih, prosto prenosljivih delnic družbe Vesna Trgovsko podjetje d.d.,
Ljutomer z oznako AVLG.
Sklepa predlagata uprava in nadzorni
svet.
II. Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in pogodbo
o prodaji in nakupu delnic in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1,
je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljutomeru, Glavni trg 5a,
v tajništvu družbe, vsak delovni dan od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine od 10. do 12. ure. Vsakemu delničarju bo na njegovo zahtevo najpozneje
naslednji dan brezplačno zagotovljen prepis pogodbe o prodaji in nakupu delnic, ta
pogodba pa bo predložena tudi na zasedanju skupščine.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
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glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov in volilne predloge. Uprava družbe
bo na enak način kot ta sklic skupščine,
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo
poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega
sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta
in da bo druge delničarje pripravil do tega,
da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način
iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog.
Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog, ter avtentičnost
njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini postavlja
vprašanja in zahteva podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo na
skupščini najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do 9. 12. 2011 in ki
so konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine vpisani v delniški knjigi kot imetniki delnic. Prijava se pošlje po pošti na naslov: Vesna Holding, družba pooblaščenka,
d.d., Glavni trg 5A, 9240 Ljutomer. Upoštevane in veljavne bodo samo pisne prijave
z originalnimi podpisi delničarjev oziroma
zastopnikov.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je
potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Družba ima pravico do preveritve
identitete delničarja oziroma pooblastitelja
ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot
so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli
prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega ali poslovnega registra.
Udeležence naprošamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo na mestu zasedanja
skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in se izkazali z osebnim dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Če skupščina ob začetku zasedanja
ne bo sklepčna, se bo ponovno zasedanje
skupščine (drugi sklic) z istim dnevnim redom opravilo pol ure pozneje. Na ponovnem
zasedanju skupščina odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vesna Holding,
družba pooblaščenka, d.d.
direktorica
Katarina Paal

Ob-5366/11
Na podlagi 19. člena Statuta delniške
družbe, sklicuje uprava družbe TAB-SYSTEMS, tehnološke rešitve, d.d., Kranjska
cesta 14, Naklo
redno skupščino
delniške družbe,
ki bo dne 15. 12. 2011 ob 13. uri, v Naklem, Kranjska cesta 14, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost in izvoli predsednika skupščine.
2. Poročilo o poslovanju družbe
v letu 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave družbe za
leto 2010 in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila uprave družbe
za leto 2010.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
za leto 2010, ostane nerazporejen.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2010.
4. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: odpokličejo se in imenujejo novi člani nadzornega sveta po predlogu nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino, skupaj z letnim poročilom in preveritvenim poročilom
nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delovnik
med 9. in 11. uro, od dneva sklica skupščine dalje.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo in svojo udeležbo prijavijo
družbi najkasneje 4 dni pred skupščino.
TAB-SYSTEMS d.d.
Tomaž Bergant – predsednik uprave
Ob-5367/11
Na podlagi točke 11.3. Statuta delniške
družbe SMELT, vodenje investicijskih projektov d.d., Pot k sejmišču 30, Ljubljana –
Črnuče, uprava družbe objavlja sklic
18. redno sejo skupščine
delničarjev družbe SMELT,
vodenje investicijskih projektov d.d.,
Pot k sejmišču 30, Ljubljana – Črnuče,
ki bo dne 16. 12. 2011 ob 14. uri, v sejni
sobi v IV. nadstropju upravne stavbe PC
Promont, Pot k Sejmišču 30, Ljubljana –
Črnuče.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti,
imenovanje organov skupščine in seznanitev s prisotnim notarjem na skupščini.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov
po predlogu uprave. Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje vabljeni notar Bojan
Podgoršek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, revizorskim poročilom in poročilom
nadzornega sveta in s prejemki članov
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2010.
3. Uporaba dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
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Predlog sklepa:
3.1. Čisti dobiček poslovnega leta 2010
v znesku 1.210 EUR, se v celoti razporedi za pokrivanje prenesene čiste izgube iz
preteklih let.
3.2. Skupščina podeljuje upravi družbe
razrešnico za poslovno leto 2010.
3.3. Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno
leto 2010.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe statuta družbe po predlogu uprave
in nadzornega sveta.
5. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: izvoli se nov član nadzornega sveta Ciril Potočnik, ki bo nadomestil Antona Mavriča.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2010.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2010 se imenuje
družbo Prosperus d.o.o., Na dolih 19, 1000
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 12. 12. 2011.
Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti
poslovno sposobno fizično ali pravno osebo,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje njegovo glasovalno pravico.
Pisno pooblastilo je treba predložiti družbi in
ostane shranjeno pri njej.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina
(letno poročilo, poročilo nadzornega sveta,
revizijsko poročilo in utemeljeni predlogi za
sprejemanje sklepov) je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe od objave
sklica do zasedanja skupščine, vsak delovni
dan od 8. do 13. ure. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe.
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
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti. Poslovodstvo
mora na skupščini dati delničarjem zanesljive
podatke o zadevah družbe, če so potrebni za
presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja
delničarjev z isto vsebino lahko da podatke
v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja
družbe s povezanimi družbami.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot polovico glasov
(prvi sklic). Kolikor v prvem sklicu ne bo
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zagotovljena sklepčnost, bo nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se
bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala (drugi sklic),
dne 16. 12. 2011 ob 14.30, na istem kraju.
SMELT d.d.
Uprava družbe
Št. 106/2011
Ob-5372/11
Na podlagi točke 9.2. Statuta delniške
družbe Kapela, Vinogradništvo in vinarstvo
d.d., Paričjak 22a, 9252 Radenci, uprava
družbe sklicuje
13. skupščino
delniške družbe Kapela, vinogradništvo
in vinarstvo, d.d.,
ki bo dne 12. 12. 2011, ob 11. uri, v prostorih vinske kleti, Paričjak 22a, 9252 Radenci, z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov
po predlogu uprave.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
o poslovanju družbe za leto 2010 in s poročilom revizorja za leto 2010.
Skupščina družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta družbe za
leto 2010, ki se nanaša na preveritev poročila o poslovanju družbe za leto 2010 in
s poročilom revizorja.
4. Odločanje o bilančnem dobičku za
leto 2010 in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev s prejemki članov
organov vodenja in nadzora.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta:
A: se ugotovi, da bilančni dobiček za poslovno leto 2010 ostane nerazporejen.
B: se podeli razrešnica upravi-direktorici družbe in celotnemu nadzornemu svetu
družbe za poslovanje iz leta 2010.
Skupščina se na podlagi petega odstavka 294. člena Zakona o gospodarskih
družbah seznani s prejemki članov organov
vodenja in nadzora družbe.
5.Razrešitev dosedanjega člana nadzornega sveta in imenovanje novega.
Predlog sklepa:
A: ugotovi se, da je z dnem 27. 8. 2009
odstopila članica nadzornega sveta Marjetka Cunk. Za čas do poteka mandata nadzornemu svetu se imenuje nov član nadzornega sveta v osebi Vitja Podlesek.
6. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
po predlogu nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2010 imenuje družbo
za revizijo in svetovanje AUDIT&CO, d.o.o.
iz Murske Sobote.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo, ki se vodi pri centralnem registru
KDD – Centralni klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana, s stanjem konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ki se za udeležbo na skupščini pisno prijavijo najpozneje konca četrtega dne pred
skupščino.
Gradivo za skupščino, z obrazložitvijo
posameznih predlogov sklepov ter predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta, je delničarjem na vpogled vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, v tajništvu, na sedežu
družbe Paričjak 22a, Radenci.
Udeležence skupščine pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj eno uro pred začetkom zasedanja skupščine in se ob prihodu
prijavijo z ustreznim identifikacijskim dokumentom oziroma pooblastilom ter prevzamejo glasovnice.
Morebitne dopolnitve dnevnega reda po
členu 298 ZGD naj delničarji sporočijo pisno,
z obrazložitvijo, na sedež družbe, v sedmih
dneh po objavi sklica.
Morebitne predloge k objavljenim točkam
dnevnega reda po prvem odstavku 300. člena ZGD naj delničarji posredujejo pisno, na
sedež družbe, v sedmih dneh po objavi sklica.
Kapela,
Vinogradništvo in vinarstvo d.d.
uprava
Milena Rajk, univ. dipl. ekon.

Razširitve dnevnih redov
Ob-5359/11
Družba Semesadike Mengeš d.d. na
podlagi določil Zakona o gospodarskih
družbah, k skupščini družbe Semesadike
Mengeš d.d., ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 84, dne 21. 10. 2011,
objavlja predlog razširitve dnevnega reda
s 3 točkami, ki ga je podal delničar D.S.U.,
družba za svetovanje in upravljanje d.o.o.,
Dunajska cesta 160, Ljubljana. Direktor družbe zato v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavlja dodatno 4.,
5. in 6. točko dnevnega reda:
4. Seznanitev z letnim poročilom družbe
Semesadike Mengeš d.d. za leto 2010 in
s poročilom nadzornega sveta o preverjanju
letnih poročil družbe.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2010
in poročilom nadzornega sveta družbe za
leto 2010.
5. Podelitev razrešnice direktorju in
članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2010.
Predlog sklepa:
Direktorju se za poslovno leto 2010 podeli razrešnica.
Članom nadzornega sveta se za poslovno leto 2010 podeli razrešnica.
6. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010.
Predlog sklepa: bilančni dobiček za
leto 2010 ostane nerazporejen.
Gradivo za razširitev dnevnega reda
s strani delničarja D.S.U. d.o.o. se nahaja na sedežu družbe Semesadike Mengeš
d.d. in je na vpogled vsem delničarjem vsak
delovni dan, od 9. do 11. ure, v času objave
dopolnitve dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine:
Semesadike Mengeš d.d.
direktor:
Marko Smole
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Zavarovanja terjatev
SV 805/2011
Ob-5311/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa pogodbe o dolgoročnem
kreditu in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, sklenjenega v notarski pisarni
notarja Mesar Gregorja v Sežani, pod opr.
št. SV 805/2011 dne 3. 11. 2011 je bilo stanovanje, in sicer: 3-sobno stanovanje, v skupni površini 73.92 m2 v tretjem nadstropju
bloka, na naslovu Slavniška cesta 3, 6240
Kozina, k.o. 2560 Hrpelje, stavba št. 72,
št. stanovanja 16, v stanovanjskem bloku,
s pripadajočim delom skupnih prostorov
v stanovanjskem bloku in s pripadajočim
delom funkcionalnega zemljišča na parceli
št. 3228/10, k.o. 2560 – Hrpelje (ID 727222),
upoštevajoč pri tem:
– kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja, z dne 11. 11. 1991, sklenjeno na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91), overejno pri temeljnem
sodišču v Kopru, enota v Postojni dne 12. 2.
1992, opr. št. OV I 392/2011, sklenjeno med
družbo Javor podjetje za upravljanje trženje,
finance in razvoj d.o.o. Pivka, kot prodajalko, in Kristančič Nado, kot kupovalko
in
– kupoprodajno pogodbo z dne 2. 11.
2011, overjeno v notarski pisarni notarja Mesar Gregorja v Sežani, pod opr. št.
OV 1058/2011, dne 3. 11. 2011, sklenjeno
med Kristančič Nado, kot prodajalko, in Klemenčič Jožetom, kot kupcem, zastavljeno
v korist upnice UniCredit Banke Slovenije
d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 17.000,00 EUR, ki
se obrestuje po obrestni meri, ki je seštevek veljavnega 3-mesečnega Euriborja in
fiksne obrestne marže v višini 2,50% letno,
eventuelnimi zamudnimi obrestmi in stroški
ter končno zapadlostjo do vključno 31. 5.
2018.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 64513/2009
Os-5196/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 77608/2010
z dne 20. 5. 2009, ki je 23. 6. 2009 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, z dne 7. 7.
2011, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo v stanovanjski hiši, vl. št. 961,
k.o. Jesenice, parc. št. 305, stanovanje
št. 8, v 2. nadstropju, na naslovu C. Maršala Tita 4a, Jesenice, last dolžnice Sinke
Kičin, zarubljena v korist upnika Dominvest
d.o.o., Titova 4A, Jesenice, zaradi izterjave 1.454,39 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 24. 10. 2011
VL 77608/2010
Os-5197/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 77608/2010
z dne 7. 6. 2010, ki je 29. 6. 2010 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Krevsel Vita,
z dne 26. 8. 2010, bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je dvosobno
stanovanje, v prvem nadstropju stanovanjske zgradbe na Jesenicah, Ulica Staneta
Bokala 3, v skupni izmeri 73,04 m2, last
dolžnika Enesa Baliča, zarubljena v korist
upnika Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob
Suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 1.211,60 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 24. 10. 2011
VL 83024/2008
Os-5217/11
Na podlagi sklepa o izvršbi, opr.št.
VL 83024/2008 z dne 17. 10. 2008, v zvezi s sklepom o nadaljevanju izvršbe, opr.
št. VL 83024/2008 z dne 19. 2. 2010, je
bil v korist upnika SPL d.d., Frankopanska
ulica 18a, Ljubljana, dne 3. 9. 2010 opravljen rubež nepremičnine, stanovanja št. 20,
v izmeri 59,10 m2 (s pripadajočo kletjo), ki se
nahaja v 4. nadstropju stanovanjskega bloka A-4, v stanovanjski soseski MS-6, Slape,
na naslovu, Polje cesta VI/8 v Ljubljani.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2011

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
N 50/2009
Os-5353/11
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu,
okrajna sodnica Zdenka Marinšek Novak,
je v nepravdni zadevi predlagajočih strank:
1. Rozalija Mirnik Štrucl, Ob Suhi 4, Ravne
na Koroškem, 2. Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem,

3. Ana Marija Janko, Ob Suhi 4, Ravne
na Koroškem, 4. Lidija Janko Pečnik, Ob
Suhi 4, Ravne na Koroškem, 5. Jožefa
Teržan, Ob Suhi 4, Ravne na Koroškem,
5. Franc Bukovec, Ob Suhi 4, Ravne na
Koroškem, 6. Stanovanjski sklad RS, Javni sklad, Poljanska 31, Ljubljana, 7. Samo
Šteharnik, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 8. Sonja Tiršek, Ob Suhi 4a, Ravne
na Koroškem, 9. Kristina Seitl, Ob Suhi 4a,
Ravne na Koroškem, 10. Jožefa Kelc, Ob
Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 11. Nataša
Žličar, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem,
12. Aleksander Čiunik, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 13. Danijela Ring, Ob
Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 14. Miroslava
Topler, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem,
15. Martin Kajzer, Ob Suhi 4a, Ravne na
Koroškem, 16. Mihaela Rožič Kajzer, Ob
Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 17. Stevo
Rikić, Ob Suhi 3, Ravne na Koroškem,
18. Anto Sirovina, Ob Suhi 4a, Ravne na
Koroškem 19. Nasiha Sirovina, Ob Suhi 4a,
Ravne na Koroškem, 20. Ludvik Kordež, Ob
Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 21. Terezija
Kordež, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem,
22. Katica Krajnc, Ob Suhi 4a, Ravne na
Koroškem, 23. Igor Ošlovnik, Ob Suhi 4a,
Ravne na Koroškem, 24. Davorin Kragelnik,
Ob Suhi 4b, Ravne na Koroškem, 25. Jelka Kragelnik, Ob Suhi 4b, Ravne na Koroškem, 26. Vojko Kragelnik, Javornik 54,
Ravne na Koroškem, 27. Vinko Doblšek, Ob
Suhi 4b, Ravne na Koroškem, 28. Jolenta
Doblšek, Ob Suhi 4b, Ravne na Koroškem,
29. Dušan Dobelšek, Ob Suhi 4b, Ravne
na Koroškem, 30, Marijana Dobelšak, Ob
Suhi 4b, Ravne na Koroškem, 31. Magdalena Piko, Kotlje 218, Kotlje, 32. Bernarda Leskovec, Dolga Brda 28a, Prevalje,
33. Nada Šurc, 34. Ivić Josipović, 35. Age
Josipović, 36. Metka Vodovnik, 37. Andrej
Bukovec, 38. Gabrijela Homan, 39. Marko
Božič, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem,
40. Ivo Petrušić, Ob Suhi 4c, Ravne na
Koroškem 41. Luca Petrušić, Ob Suhi 4c,
Ravne na Koroškem, 42. Jožefa Brec, Ob
Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 43. Albin
Budna, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem,
44. Marjeta Budna, Ob Suhi 4c, Ravne na
Koroškem, 45. Adam Hajzer, Ob Suhi 4c,
Ravne na Koroškem, 46. Angela Hajzer, Ob
Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 47. Matjaž
Obretan, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem,
48. Mateja Pandel, Ob Suhi 4c, Ravne na
Koroškem, 49. Mihret OSMIĆ, Ob Suhi 4c,
Ravne na Koroškem, 50. Ida Krančan, Ob
Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 51. Friderik
Krančan, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem,
52. Mateja Rožen, Ob Suhi 4c, Ravne na
Koroškem, 53. Darko Hovnik, Ob Suhi 4c,
Ravne na Koroškem, 54. Friderik Potočnik,
Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 55. Matilda Potočnik, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 56. Elizabeta Smolnikar, Ob Suhi 4c,
Ravne na Koroškem, 57. Boris Smolnikar,
Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 58. Gregor Makan, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 59. Olga Kotnik, Ob Suhi 2, Ravne na
Koroškem, 60. Snježana Valcl, Ob Suhi 4d,
Ravne na Koroškem, 61. Ivana Pešl, Ob
Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 62. Janko

Pešl, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem,
63. Metka Pešl, Malgajeva 2a, Ravne na
Koroškem, 64. Slavka Salapija, Ob Suhi 4d,
Ravne na Koroškem, 65. Slavo Salapija, Ob
Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 66. Janez
Klavž, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem,
67. Margareta Krivograd, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 68. Miroslav Krivograd,
Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 69. Tatjana Rožej, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem,
70. Franc Štimnikar, Ob Suhi 4d, Ravne na
Koroškem, ki vse po pooblastilu zastopa
Zdravko Fajmut s.p., poslovno in finančno
svetovanje, Dobja vas 122, Ravne na Koroškem, zoper nasprotne udeležence: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem in 2. Splošno gradbeno podjetje „Kograd“ Dravograd d.o.o. –
v stečaju, Mariborska cesta 3, Dravograd,
ki ga zastopa mag. Boris Kastivnik, Naverški vrh 3/c, Ravne na Koroškem, zaradi
vzpostavitve etažne lastnine in določitve
pripadajočega zemljišča, pri nepremičnini
– posameznem delu stavbe z identifikacijsko številko 882-1066-8 (8.E), ki predstavlja
stanovanjsko rabo št. 8 v 4. etaži na naslovu Ob Suhi 4B, Ravne na Koroškem, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, in sicer:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 03/6-92, z dne 16. 4. 1993, sklenjene po določbah Stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91 in spremembe;
SZ) med prodajalcem SGP ''Kograd'' Dravograd, Gradbeno podjetje Stavbenik Prevalje,
d.o.o. in kupcem Šurc Marjanom, Ravne na
Koroškem, Ob Suhi 4B in Šurc Nado, Ravne na Koroškem, Ob Suhi 4B, za prodajo
stanovanja št. 8, nadstropje II. v večstanovanjski hiši na Ravnah na Koroškem, ki leži
na parc. št. 218/1, pripisano pri vl. št. 510,
k.o. Ravne.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Šurc Nade, Ob Suhi 4B,
Ravne na Koroškem, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 10. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 52/2011
Os-5051/11
Okrajno sodišče v Grosupljem je po
sodnici mag. Sonji Ilovar Gradišar v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. Jožef Gnidica in 2. Koviljka Gnidica, oba Knezova
ulica 13/A, Ljubljana, ki ju oba zastopa Brane Sluga, odvetnik v Ljubljani, zoper toženo
stranko Boštjana Berglez, Maistrova ulica 10,
Grosuplje, zaradi plačila 3.702,47 EUR,
dne 19. 9. 2011 sklenilo:
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toženi stranki Boštjanu Berglez, Maistrova ulica 10, Grosuplje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi
začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Lea Trpin, Komenskega 36, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko vse dotlej, dokler toženec 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 Grosupljem
dne 13. 10. 2011
D 183/2010
Os-4832/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajnem sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pokojni Stanislavi Jagodnik, Tominje 11, ki je umrla dne 11. 8.
2010, na podlagi 4. in 5. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 163. členom Zakona
o dedovanju (ZD) s sklepom z dne 26. 9.
2011, dedinji Alessandri Clapci, neznanega bivališča v Trstu, postavilo začasnega
zastopnika, odvetnika Roka Jenka iz Ilirske
Bistrice, Gubčeva 7, ki bo dediča zastopal
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler Center
za socialno delo ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 26. 9. 2011
D 1/2009
Os-4833/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajnem sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pokojni Ani Butinar, Podgrad 60/24, Italija, Cellino Attanasio, ki je
umrla dne 27. 6. 1973, na podlagi prvega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona
o dedovanju (ZD) s sklepom z dne 26. 9.
2011, dedičem: Mariji Butinar, rojeni 2. 5.
1928, Mileni Butinar, rojeni 24. 8. 1931,
Ivanki Butinar, rojeni 20. 1. 1933, Albini Butinar, rojeni 7. 12. 1935, Alojzu Butinarju,
rojenem 23. 10. 1939, Antonu Butinarju,
rojenem 2. 5. 1944, vsi neznanega bivališča v Italiji, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Roka Jenka iz Ilirske Bistrice,
Gubčeva 7, ki bo dedinjo zastopal od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dediči
ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred
sodiščem oziroma dokler Center za socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 26. 9. 2011
VL 122568/2008
Os-5033/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, Ljubljana – dostava, proti
dolžniku Ivanu Čižmešija, Mestni trg 5, Žalec, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Breda Kovač, Ulica talcev 1/A, Žalec,
zaradi izterjave 2.530,95 EUR, sklenilo:
dolžniku Ivanu Čižmešija, Mestni trg 5,
Žalec, 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 Breda Kovač.
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 15. 9. 2011
VL 30860/2009
Os-5106/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Volksbank d.d., Dunajska
cesta 128a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Matjaž Rihtar, Resljeva 2, Ljubljana, proti dolžniku Gorazdu Koritnik, Na kresu 11, Železniki, zaradi izterjave 135,50 EUR, sklenilo:
dolžniku Gorazdu Koritniku, Na kresu 11,
Železniki, 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 Marija
Konjar, Na Plavžu 73, Železniki.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2011
VL 181727/2009
Os-5176/11
Okrajno sodišče v Ljublajni – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: T-2 d.o.o., Streliška
cesta 150, Maribor, proti dolžnici Dariji Kotar, Koroška cesta 19, Kranj – dostava, ki jo
zastopa odvetnica Bojana Misjak, Tavčarjeva 22, Kranj, zaradi izterjave 1.069,68 EUR,
sklenilo:
dolžnici Dariji Kotar, Koroška cesta 19,
Kranj – dostava, 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 Bojana Misjak, Tavčarjeva 22, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica 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 10. 8. 2011
VL 66448/2010
Os-5199/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Silva Šmarčan, Gregorčičeva 13, Maribor, ki ga zastopa odvetnik
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor, Zlatka Šmarčan, Gregorčičeva 13,
Maribor, ki ga zastopa odvetnik Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Silvo
Volmajer, Mesarski prehod 7, Maribor, ki ga
zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Mijo Podgorelec, Mesarski prehod 7, Maribor, ki jo zastopa odv.
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Zdenko Podgorelec, Mesarski prehod 7, Maribor, ki jo zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor;
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Miloarad Šumić, Mesarski prehod 7, Maribor, ki ga zastopa odv. Staninvest d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Leonardo
Rozman, Mesarski prehod 7, Maribor, ki ga
zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Jožef, Jože Ščap,
Mesarski prehod 7, Maribor, ki ga zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor; Franc Arnuš, Mesarski
prehod 7, Maribor, ki ga zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor;
Tatjana Šeligo, Filipičeva ulica 50b, Maribor,
ki jo zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Ljubica Kramberger, Frankolovska 19, Maribor, ki jo zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor, proti dolžniku Jelisaveta
Sovilj, Ulica Božidara Magovca 18b, zaradi
izterjave 41,62 EUR s pp, sklenilo:
dolžnici Jelisaveti Sovilj se na podlagi
drugega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik upravičen za sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika upravičenega
za sprejemanje pisanj se postavi odv. Mavrič Alojzija, Partizanska 3–5, Maribor.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2010
I P 60/2011
Os-2911/11
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici – svetnici Lidiji Križman v pravdni
zadevi tožeče stranke Tanje Trunk, stanujoče Vranji vrh 86, Sladki vrh, ki jo zastopa Miran Dobovišek, odvetnik v Mariboru, zoper
toženo stranko Gorazda Trunk, stanujoč Savinjska ulica 11, Maribor, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve v varstvo in vzgojo
mladoletnega otroka, na podlagi določil četrte točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP), sklenilo:
toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi odvetnik Andrej Kac, Partizanska
cesta 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopila pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2011
In 23/2011
Os-4923/11
Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici
Ester Debernardi Pavliha v izvršilni zadevi upnice Mestne občine Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, vročati na Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, zoper dolžnico
Alenko Gaberšek, Trebinjska 9, Ljubljana,
sedaj Arendsvlucht 34, NL 5341 AZ Oss,
Nizozemska – Nederland, zaradi izterjave
denarne terjatve 7.6334,43 EUR, dne 5. oktobra 2011 sklenilo:
dolžnici Alenki Gaberšek, Trebinjska 9,
Ljubljana, sedaj Arendsvlucht 34, NL 5341
AZ Oss, Nizozemska – Nederland, se
kot začasna zastopnica v izvršilni zadevi
In 23/2011 postavi odvetnica Monika Mavsar iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico v postopku vse do takrat, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 5. 10. 2011
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N 13/2009
Os-5179/11
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je
v nepravdni zadevi opr. št. N 13/2009 predlagatelja dedičev pok. Ivana Mazila, prej Zbelovska gora 45, Loče – 1, Marija Mazil Skutnik, Zbelovska gora 45, Loče in 2. Janko
Lašič, Klokočovnik 58/a, Loče, ki ju zastopa Irena Nečemer, odvetnica v Slovenskih
Konjicah, proti nasprotnim udeležencem:
1. Franc Škrabl, Dolga gora 17, Ponikva,
2. Vlado Škrabl, Starošince 44, Cirkovce,
3. Martin Tramšek, Slivniška 29, Orehova
vas in 4. Karel Tramšek (pravilno Škrabl),
Litteraring 3, 3930 visp, Švica, v zadevi ureditve meje, s sklepom z dne 14. 9. 2011 četrtemu nasprotnemu udeležencu Karlu Škrablu
(Tramšku) v skladu z 82. členom Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom
Zakona o nepravdnem postopku, postavilo
začasnega skrbnika v osebi Iztoka Brumca,
odvetnika v Slovenskih Konjicah, na naslovu
Mestni trg 7, Slovenske Konjice. Ta zastopnik
bo zastopal četrtega nasprotnega udeleženca v navedenem postopku vse do takrat,
dokler četrti nasprotni udeleženec ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler pristojni Center za socialno
delo ne bo sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 21. 10. 2011
I 600/2004
Os-4831/11
Dolžniku Matjažu Kotnik, Orehovica 20,
Izlake, 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 Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje,
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 Trbovljah
dne 18. 3. 2011

Oklici dedičem
D 73/2008
Os-5127/11
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojni Klun Mariji, rojeni Pantar, hčerki Ivana, rojeni 2. 8. 1889, državljanki
bivše FLRJ, nazadnje stanujoči v Kočevju,
Podgorska ul. 7, umrli 2. 4. 1961 v Kočevju.
Sodišče razpolaga s podatkom, da je
imela zapustnica sina Briški Jožeta, ki naj
bi živel v ZDA, vendar pa je njegov zadnji
naslov sodišču neznan. Ali je imela zapustnica še kakšnega drugega otroka, ali ne,
pa sodišču ni znano.
Sodišče s tem oklicem poziva dediča Briški Jožeta, pa tudi eventualne druge dediče
pokojne Klun Marije, da se v roku enega leta
od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, na sodni deski tukajšnjega
sodišča ter na spletni strani tukajšnjega sodišča, zglasijo in uveljavljajo svojo pravico
do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo
sodišče zaključilo zadevo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 30. 9. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I D 1445/2010
Os-5182/11
V zapuščinski zadevi po dne 1. 9. 2010
umrlem Danilu Megli, rojenem 12. 11.
1924, nazadnje stanujočem Gosposvetska
cesta 71, Maribor, sodišče poziva vse morebitne dediče, da se javijo sodišču zaradi
oprave zapuščinske obravnave, najkasneje
v roku enega leta od izdaje tega oklica.
Sicer pa sodišče obvešča morebitne dediče, da je zapuščinska obravnava razpisana za 28. 6. 2012 ob 9. uri, RD 1.7.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 10. 2011
D 548/2011
Os-5202/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojnem Gorkič
Blažu, pokojnega Jožefa, rojenega 4. 1.
1843, neznanega bivališča, ki je umrl 5. 1.
1913.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso
znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini, na podlagi podatkov o dedičih,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 10. 2011
D 152/2010
Os-4834/11
V zapuščinskem postopku, ki se vodi
pri Okrajnem sodišču v Trebnjem, po pokojnem Martić Branku, rojenem 4. 6. 1936,
z zadnjim bivališčem na naslovu Režunova
ul. 12, Trebnje, sta se dediča I. dednega
reda dedovanju po zapustniku odpovedala, tako, da so do dedovanja upravičeni
dediči II. dednega reda, neznanih imen in
naslovov.
Sodišče zato poziva dediče II. dednega
reda ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do
zapuščine, da se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica, v skladu
z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo, na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 28. 9. 2011

Oklici pogrešanih
N 30/2011
Os-5181/11
Na predlog predlagatelja Ivana Trinka,
Svenškova ulica 16, Maribor, v zadevi za
razglasitev za mrtvega – pogrešanega Jožefa Kozela, rojenega 13. 2. 1933 v Vareji,
neznanega naslova, zastopanega po skrbniku CSD Maribor, sodišče poziva vse, ki
bi karkoli vedeli o življenju Jožefa Kozela,
rojenega 13. 2. 1933 v Vareji, neznanega naslova, sicer strica predlagatelja, ki je
leta 1950 odšel v tujino in od takrat dalje
niti predlagateljeva mati kot sestra pogrešanega niti kdo drugi ni več slišal ničesar
o njem, da to sporočijo sodišču, predlagatelju ali CSD Maribor, v treh mesecih po
objavi tega oklica.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 10. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Basrak Darja, Gregorčičeva 6, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500064788, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑956
Boros – Hagymas Edit, Panonsko naselje 15, Lendava – Lendva, zavarovalno polico, št. 50500024749, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gni‑324113
Brečko Mišo, Trg Franceta Fakina 3a, Trbovlje, zavarovalno polico, št.
50500035698, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnk‑324236
Celec Sandra, Sveti Jurij 75, Rogašovci, zavarovalno polico, št. 50500063429,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnv‑324225
Fajfar Pavel, Gornje Lepovče 72, Ribnica,
zavarovalno polico, št. 50500034604, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnz‑324321
Fajfar Tadeja, Gornje Lepovče 72, Ribnica, zavarovalno polico, št. 50500034600, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnf‑324320
Iskra Alojz, Stranska pot 12, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500016945, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnr‑324329
Kancler Eva, Starše 63, Starše, zavarovalno polico, št. 50500043326, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnm‑324134
Kelemina
Barbara,
Bresterniška 56, Bresternica, zavarovalno polico, št.
50500046076, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑988
Kirn Damjan, Ul. Stanka Škalerja 27, Brežice, zavarovalno polico, št.
50500025136, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnr‑324304
Kranvogl Renato, Zg. Voličina 82A, Voličina, zavarovalno polico, št. 50500046302,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gno‑324332
Kristl Helena, Jurovski vrh 12B, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št.
50500017919, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑945
Marinič Valentina, Izletniška 16, Rogaška Slatina, zavarovalno polico, št.
50500096963, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑891
Mlakar Klavdija, Dergomaška 75, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500034343,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnw‑324324
Muršec Jožica, Ločič 5, Trnovska vas,
zavarovalne police, št. 50500067624,
50500067605 in 50500067553, izdala zavarovalnica KD Zavarovalnica. gng‑324115
Nemec Ciril, Strjanci 3, Podgorci, zavarovalno polico, št. 50500076538, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑947
Oblak David, Hotovlja 30, Poljane
nad Škofjo Loko, zavarovalno polico, št.
50500091850, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnf‑324166
Peršuh Mojca, Ljubljanska 19a, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500062382, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑900
Petek Renato, Koroška cesta 5, Maribor,
zavarovalno polico, št. 1128398, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑933

Pintarič Andreja, Šolska ulica 31, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500055345,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnn‑324133
Prodanović Ljubiša, Zalarjeva cesta 8, Borovnica, zavarovalno polico, št.
50500094343, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnd‑324293
Škorić Sanja, Rodetova 2, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. 50500053163,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gng‑324169
Turkalj Anton, Pot upora 12, Šentilj v
Slovenskih goricah, zavarovalno polico, št.
50500096092, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑938
Verhovnik Ljudmila, Zgornja Velka 4, Zgornja Velka, zavarovalno polico,
št. POL01000013086, izdala zavarovalnica
Moja naložba. m‑935
Zore Rudolf, Cesta II. grupe odredov 27, Celje, zavarovalno polico, št.
50500020302, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnp‑324131
Žvab Ivana, Zabretova ulica 10d, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 11.076.130,
izdala zavarovalnica Grawe zavarovalnica
d.d. gnb‑324120

Spričevala preklicujejo
Arambašić Tamara, Endicherjeva 5, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta 2002,
2003. m‑966
Bačovnik Maja, Gavce 48A, Šmartno ob
Paki, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega
centra Celje gimnazije Lava, izdano leta
1998 in 1999. gnw‑324124
Bauman Žan, Mlinska ulica 28, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Franca Rozmana
Staneta Maribor, izdano leta 2005. m‑871
Beti Tomaž, Grintovec 4, Višnja Gora,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih strok Ljubljana Šiška.
gne‑324317
Blažič Tadej, Stantetova ulica 6, Maribor,
zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor, smer
finomehanik, izdano leta 1999. m‑902
Bogdanov Dimitrije, Srnčeva 9, Maribor,
spričevalo 3. letnika SŠGT v Mariboru, poklic kuhar, izdano leta 2008. m‑976
Boškovič Tanja, Maistrova 11, Ptuj, spričevalo 8. razreda OŠ Olge Meglič Ptuj, izdano leta 2000. m‑903
Božič Marko, Strosmayerjeva 29, Maribor, spričevalo 4. letnika Škofijske gimnazije
Maribor, izdano leta 2011. m‑885
Bračko Boštjan, Ruška cesta 45, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ v
Mariboru, poklic elektrikar elektronik, izdano
leta 1999. m‑949
Cehtl Matjaž, Spodnje Dobrenje 24, Pesnica pri Mariboru, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje lesarske šole Maribor, smer
PTI, izdano leta 2004. m‑963
Cigrovski Vjekoslav, Borova vas 3, Maribor, zaključno spričevalo Živilske šole Maribor, smer mesar, izdano leta 1980. m‑981

Cizl Andrej, Piršenberg 18, Globoko, indeks, št. 61204562, izdala Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. m‑928
Cunja Sofija, Bonini 59, Koper – Capodistria, diplomo Srednje ekonomsko poslovne
šole Koper, leto izdaje 1985, dekliški priimek
Štrbac. gns‑324228
Cvelfer Boštjan, Gornja vas 10, Stranice,
spričevalo 3. letnika Srednje kovinarske šole
Zreče. gny‑324122
Čepe Mateja, Ulica ob progi 59, Murska
Sobota, indeks, št. S1007079, izdala FERI
Maribor. m‑931
Čop Mateja, Dajnkova ulica 38, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnd‑324168
Ditinger Jure, Ulica prvih žrtev 28, Miklavž na Dravskem polju, diplomo SKSMŠ
v Mariboru, izdana leta 1989. m‑927
Divjak Aljaž, Zg. Žerjavci 81, Lenart v
Slovenskih goricah, spričevalo 9. razreda
Osnovne šole Lenart, izdano leta 2006.
m‑984
Djozović Elvis, Vojkova cesta 73, Ljub
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta 2006.
gnq‑324130
Dotto Mario, Dalmatinova 20, Murska
Sobota, spričevalo 4. letnika Ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta izdano leta
2008/09. gnt‑324306
Dotto Mario, Dalmatinova 20, Murska
Sobota, maturitetno spričevalo Ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta izdano leta
2008/09. gns‑324307
Drobnak Žiga, Bevkova ulica 6, Brežice,
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Brežice,
izdano leta 2004. gny‑324222
Durović Mirela, Šentiljska cesta 27, Maribor, spričevalo 4., 5. in 6. razreda Osnovne
šole Franca Rozmana Staneta Maribor, izdano leta 2001, 2002, 2003. m‑959
Frangež Simon, Na preloge 5, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 1. letnika
SERŠ Maribor, smer elektrikar energetik,
izdano leta 2003. m‑918
Gaiser Bojan, Jirševci 74, Destrnik, spričevalo 1. letnika Elektro šole Ptuj, smer elektrikar elektronik, izdano leta 1997. m‑877
Gajser Andreja, Goriška 5, Maribor, spričevalo 9. razreda OŠ Maks Durjava, izdano
leta 2003. m‑898
Gajšek Branko, Luterje 35, Ponikva, spričevalo 3. letnika SKMŠ Štore, št. 757, izdano leta 1989. gnl‑324310
Gluk Andrej, Štrauhovih 31, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, smer kuhar,
izdano leta 1990, 1991. m‑975
Gnus Katarina, Pot Hameršak Emila 8,
Dol pri Hrastniku, diplomo Gimnazije Kajuh
Celje, št. D-336/90, izdano leta 1990, izdano
na ime Zupan Katarina. gns‑324328
Godec Matjaž, Ulica Josipa Priola 35, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu I. gimnazije v Mariboru, izdano leta 1984. m‑951
Golob Matic, Jeranovo 10, Kamnik, spričevalo o končani OŠ Stranje, izdano leta
2002. gnk‑324186
Goričan Florjan, Orešje 75, Ptuj, spričevalo 1. letnika Trgovske šole Ptuj. m‑987
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Goričanec Mladen, Simona Blatnika 3, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbene šole centra B. Kraigherja, Maribor, poklic zidar, izdano leta 1980. m‑977
Gotovec Milan, Smrtnikova ulica 4, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje Frizerske šole Ljubljana. gng‑324315
Grabar Nina, Dornava 25, Dornava, indeks, št. 81678532, izdala EPF Maribor.
m‑932
Grašič Tadeja, Strahinj 68, Naklo, spričevalo 2. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta
2008. gnj‑324312
Haskič Anja, Cvetna pot 13, Portorož –
Portorose, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2007. gnl‑324235
Hriberšek Ludvik, Lešnica 46, Ormož,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter zaključno spričevalo Srednje metalurške šole Ptuj,
smer metalurški tehnik, izdana leta 1981,
1982, 1983, 1984, 1984. m‑943
Indof Anže, Stična 47b, Ivančna Gorica,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Josipa
Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta 2002.
gnj‑324237
Ivartnik Miha, Ribnica na Pohorju 31A,
Ribnica na Pohorju, indeks, št. 81680670,
izdala EPF v Mariboru. m‑925
Jahić Rahila, Pobegova ulica 5A, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske in turistične šole Izola, št.
I N/5 1997, izdano leta 1997. gng‑324165
Janjić Nada, Vozniška pot 9A, Lovrenc
na Pohorju, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene šole MB, smer gr. tehnik, izdano
leta 2003. m‑955
Jelenko Primož, Čeče 73, Hrastnik, spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje tehniške
in poklicne šole Trbovlje, izdano leta 2003–
2007. gnj‑324112
Jelušič Barbara, Stantetova ulica 4, Maribor, indeks, št. 83043905, izdala Epf Maribor. m‑990
Jeza Kristijan, Stanečka vas 17A, Majšperk, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Ekonomske šole Ptuj, smer ek. tehnik, izdana
leta 2001, 2002, 2003, 2004. m‑934
Jovanović Sanja, Gabrje Gomile, Brusnice, spričevalo 3. letnika ŠC Novo mesto, št.
1/B 348, izdano leta 2008. gnk‑324311
Jurgec Tanja, Prvomajski trg 11, Poljčane, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gost. in turizem v Mariboru, izdano leta
2009. m‑939
Klasinc Nika, Nad gramoznico 12, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole in gimnazije
Maribor, izdano leta 2009. m‑950
Klopčič Miha, Ulica bratov Učakar 94,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne strokovne šole Bežigrad,
izdano leta 2003. gnx‑324123
Knez David, Cesta v Teharje 2, Ljubečna, zaključno spričevalo Šolskega centra
Celje, smer kemijski tehnik, izdano leta
1999. m‑986
Kokot Bojan, Na zelenici 8, Celje, spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT Celje, smer natakar, izdano leta 1991, 1992. m‑879
Kolar Marija, Drvanja 5, Benedikt, zaključno spričevalo SKSMŠ v Mariboru, smer
oblikovalec kovin, izdano leta 1991. m‑940
Kolbl Tamara, Mala Nedelja 26, Mala Nedelja, spričevalo 1. letnika Trgovske šole
Ptuj, zaključno obvestilo o uspehu – smer
trgovec in 1. letnika Srednje poklicne teh.
izobr., program 3+2 – ekonomski tehnik,
izdana leta 2002, 2004, 2006. m‑982
Kosednar Anemari, Nuskova 35A, Rogašovci, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
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nomske, trgovske in upravno administrativne šole Murska Sobota, izdano leta 1996,
izdano na ime Mekiš. gnb‑324220
Koser Sašo, Gozdna ulica 16, Hoče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojne šole Maribor, smer strojni tehnik, izdano
leta 1991. m‑980
Krajnc Dušan, Gabernik 5b, Juršinci,
zaključno spričevalo Gradbenega šolskega
centra Maribor, poklic avtoličar, izdano leta
1982. m‑911
Križnjak Miran, Engelsova 48, Maribor,
diplomo Srednje železniške šole v Mariboru,
izdana leta 1990. m‑965
Lapuh Maja, Zdolska ulica 19A, Krško,
maturitetno spričevalo Gimnazije Brežice,
izdano leta 2003. gno‑324132
Lauko Sebastjan, Ribnica na Pohorju
33a, Ribnica na Pohorju, spričevalo 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor, smer turistični tehnik, izdano leta
2011. m‑913
Lepej Leo, Ljubljanska 17, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta 2000. m‑893
Lepej Leo, Ljubljanska 17, Maribor, spričevalo 1. letnika 4. gimnazije Ruše, izdano
leta 1996. m‑892
Lešnik Jure, Koprivnik 29D, Fram, maturitetno spričevalo Škofijske gimnazije Maribor, izdano leta 2010. m‑985
Lubej Robert, Ledinek 10, Sv. Ana v Slovenskih goricah, diplomo SERŠ Maribor, izdana 1989. m‑894
Lužar Katja, Črešnjevec 12, Slovenska
Bistrica, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Slovenska Bistrica, smer gimnazija, 2., 3. in
4. letnika – ekonomska smer, izdana leta
2006, 2007, 2008, 2009. m‑937
Majer Gregor, Ulica Veljka Vlahoviča 67,
Maribor, spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 2009. m‑882
Marinič Peter, Ipavčeva ulica 26, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ v
Mariboru, izdano leta 1997. m‑946
Marković Aleksander, Goriška 17B, Maribor, spričevalo 1. letnika SŠGT v Mariboru,
poklic gastronom hotelir, izdano leta 2011.
m‑978
Memović Jasmin, Štrekljeva 18, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo
o zaključnem izpitu Šole za gostinstvo in
turizem Maribor, smer natakar, izdana leta
2006, 2007, 2008 in 2008. m‑909
Mezgec Nevenka, Prisojna ulica 2, Šentilj v Slovenskih goricah, diplomo Srednje
šole za trgovinsko dejavnost v Mariboru,
izdano leta 1988. m‑912
Miklavčič Erna, Volčji Potok 40, Radomlje, spričevalo o poklicni maturi št. E/200865-084, obvestilo o uspehu pri poklicni
maturi št. 081/166-002, spričevalo 1. in 2.
letnika izdal Javni zavod za kulturo in izobraževanje Litija leta 2008. gnb‑324199
Mohar Jure, Gubčeva 1, Krško, spričevalo 2. letnika ŠC Krško, izdano leta 2010.
gnr‑324229
Mohorko Fajfar Vesna, Pobrežje 9a, Videm pri Ptuju, potrdila o strokovnem izpitu
tehnik zdravstvene nege, opravljen v Splošni bolnišnici Ptuj, leta 2009. m‑881
Mrevlje Maja, Popovičeva 13, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje trgovske
šole Maribor, smer ek. komerc. tehnik, izdano leta 1998. m‑930
Mušič Matej, V Karlovce 33D, LjubljanaDobrunje, maturitetno spričevalo 1. gimnazije Maribor, izdano leta 1979. gns‑324128
Nikolić Zvjezdana, Kunaverjeva ulica 2,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za gostin-

stvo in turizem Ljubljana, izdano leta 1988
na ime Šafarič Zvezdana. gne‑324167
Novak Sara, Ulica Mire Mihelčeve 2,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Waldorfske šole Ljubljana, izdano leta 2008.
gny‑324172
Obrovnik Danijel, Božje 20, Oplotnica,
zaključno spričevalo Poklicne gradbene šole
v Mariboru, smer zidar, izdano leta 1981.
m‑948
Orel Maša, Triglavska 13, Ljubljana, spričevalo 1. letnika BIC Ljubljana, Gimnazije
in veterinarske šole, izdano leta izdano leta
2005. gnr‑324308
Orel Maša, Triglavska 13, Ljubljana, spričevalo 2. letnika BIC Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole, izdano leta 2006.
gnh‑324314
Osojnik Roman, Betnavska cesta 85b,
Maribor, spričevalo 1. letnika Poklicne mizarske šole Maribor, izdano leta 1986. m‑899
Pantelič Natalija, Ulica ruške čete 14,
Ruše, potrdilo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Maribor, izdan leta 2000.
m‑983
Pavlič Gregor, Ob gozdu 13, Lenart v
Slovenskih goricah, spričevalo 3. letnika
Srednje strojne šole Maribor, izdano leta
2006. m‑887
Pecl Denis, Zgornja Nova vas 13A,
Šmartno na Pohorju, spričevalo 4. letnika
Srednje gradbene šole Maribor, smer gradbeni tehnik, izdano leta 2011. m‑970
Pečovnik Dagmar, Janežvski vrh 61,
Podvelka, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, poklic tur. tehnik v
Mariboru, izdano leta 2006. m‑969
Perhaj Luka, Hočevje 15, Krka, spričevalo 3. letnika SPSŠB Ljubljana, izdano leta
2009, št. AS-315. gnu‑324301
Petek Branko, Hlaponci 50, Polenšak, spričevalo o temeljni kvalifikaciji, št.
0005315, izdala Avto šola Prah Rogaška
Slatina, izdano leta 2011. m‑906
Pilinger Nina, Draženska cesta 14F, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za oblikovanje MB, izdano leta 2005. m‑942
Pintarič Eva, Visole 34, Slovenska Bistrica, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole Slovenska Bistrica, izdano leta
2006. m‑917
Platovšek Tomaž, Homec 16, Nova Cerkev, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
lesarske šole Maribor, smer mizar, izdana
leta 1994, 1995. m‑880
Polak Darko, Sedlarjevo 8, Buče, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Bistrica ob
Sotli, izdano leta 1987. gnx‑324223
Pondelak Jernej, Kokava 40, Juršinci,
spričevalo 2. letnika Elektro šole Ptuj, smer
elektrikar, izdano leta 2011. m‑958
Posavec Tanja, Prepolje 105, Marjeta na
Dravskem polju, spričevalo 1. letnika Srednje šole za oblikovanje Maribor, smer tehnik oblikovanja, izdano leta 2008. m‑923
Povše Gašper, Gorenji Globodol 4A, Mirna Peč, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
Novo mesto, izdano leta 2006. gne‑324117
Prosenjak Gorazd, Ulica Veljka Vlahoviča 81, Maribor, zaključno spričevalo Srednje
trgovske in komercialne šole Maribor, smer
trgovec, izdano leta 1995. m‑865
Pšajd Tadej, Gasilska ulica 21, Maribor,
spričevalo 5. letnika in maturitetno spričevalo Srednje strojne in poslovne šole Maribor,
smer ekonomski tehnik, izdano leta 2005,
2005. m‑916
Pušnik Nejc, Rove 19, Frankolovo, spričevalo 1. letnika PTI Zdravstvene šole Celje,
izdano leta 2010. gnw‑324224
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Radivojević Aleksandar, Kmetijska 1b,
Maribor, spričevalo OŠ Franca Rozmana
Staneta, izdano leta 2006. m‑897
Rajšp Miran, Halefova 1, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključno spričevalo SERŠ Maribor,
smer jaki tok, izdana leta 1981, 1982, 1982.
m‑890
Rak Milena, Šenbric 30, Velenje, zaključno spričevalo Rudarskega šolskega centra,
izdano leta 1976, izdano na ime Cevzar
Milena. gni‑324313
Repolusk Luka, Cesta 14. divizije 19,
Slovenska Bistrica, spričevalo 3. in 4. letnika
ter maturitetno spričevalo II. gimnazije Maribor, izdana leta 2006, 2007, 2007. m‑869
Ritonja Tim, Ulica pohorskega odreda 7,
Slovenska Bistrica, maturitetno spričevalo
Srednje šole Slovenska Bistrica, smer gimnazija, izdano leta 2008. m‑895
Salatnik Napoleon Polde, Trmiče 79,
Marjeta na Dravskem polju, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta 2002. m‑971
Sedlarević Sanja, Golnik 47, Golnik, potrdilo o uspehu Srednje trgovske šole Kranj,
izdano leta 2007/2008. gnv‑324325
Serec Boris, Segovci 49a, Apače, spričevalo 2. letnika in spričavalo o maturi SKSMŠ
Maribor, poklic mehanik vozil in voznih sredstev, izdano leta 1991, 1992. m‑896
Simonič Tara, Kirbiševa 4H, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole Maribor, smer ek. tehnik, izdano leta
2005, 2006. m‑974
Skrinjar Marjan, Dolenja vas 24, Zagorje
ob Savi, potrdilo o izobrazbi – zaključni izpiti
Srednje gostinske šole Zagorje, leto izdaje
1992. gno‑324232
Sojč Monika, Recenjak 28, Lovrenc na
Pohorju, spričevalo 4. letnika Škofijske gimnazije Maribor, izdano leta 2011. m‑922
Stermšek Marina, Ulica 5. prekomorske 18, Ptuj, indeks, št. 81672392, izdala
EPF Maribor. m‑936
Štiberc Darja, Dravska ulica 7, Bistrica
ob Dravi, zaključno spričevalo ŠCBP, smer
prodajalec, izdano leta 1977. m‑941
Švagelj Petra, Pajkova 22, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole
Maribor, smer ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta 2000. m‑920
Švegl Sara, Dravska pot 13, Miklavž na
Dravskem polju, maturitetno spričevalo I. gimnazije Maribor, izdano leta 2010. m‑908
Toplak Aljaž, Malna 38, Jurovski Dol,
spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem MB, poklic gost. tehnik, izdano leta
2005, 2006. m‑968
Truntič Alen, Sladkogorska cesta 32,
Ceršak, zaključno spričevalo Srednje trgovske šole Maribor, smer prodajalec, izdano
leta 2003. m‑919
Ude Franc, Orešje 36, Šmarješke Toplice, diplomo Srednje lesarske šole Škofja Loka, leto izdaje 1987, št. 281-29/87.
gnz‑324221
Uranjek Dani, Podlog 24, Šempeter v
Savinjski dolini, spričevalo 1. in 2. letnika
SSPŠ Celje (dualni sistem), smer avtomehanik, izdano leta 1998, 1999. m‑910
Veberič Vesna, Selišči 10, Sveti Jurij ob
Ščavnici, maturitetno spričevalo Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
1986. gnu‑324126
Velunšek Lovro, Na produ 25, Prevalje,
indeks, št. 71178335, izdala Pravna fakulteta v Mariboru. m‑915

Verbole Nina, Dolga Brda 75, Prevalje,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje živilske
šole Maribor, smer slaščičar kondotor, in
zaključek ocen 1. in 2. letnika, izdana leta
2003, 2004, 2003, 2004. m‑926
Vidovič Jožica, Ulica Heroja Nandeta 54,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Maribor, smer visoke
gradnje, izdano leta 1982. m‑967
Volk Luka, Južna cesta 20, Izola – Isola, spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo Srednje gostinske in turistične šole Izola, izdano leta 2006 in 2007.
gni‑324238
Vrbnjak Klara, Jeranova ulica 1D, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta izdano leta 2006.
gnw‑324303
Wudja Wagner Katarina, Jenkova 81,
Maribor, indeks, št. 81645850, izdala EPF.
m‑921
Zagoršek Robert, Čagona 31, Cerkvenjak, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske Šole Maribor, smer sadjar vinogradnik (kmetijec), izdano leta 1998. m‑954
Zemljič Aljoša, Ulica Anice Černejeve 20,
Slovenska Bistrica, zaključno spričevalo
SERŠ Maribor, poklic monter elekt. instalacij
in omrežij, izdano leta 1994. m‑888
Zupančič Saša, Bratovševa ploščad 29,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1993. gnz‑324171
Zupanič Tomaž, Gorečja vas 90, Hajdina, spričevalo 4. letnika Srednje poklicne
tehnične in strojne šole Ptuj, smer Strojni tehnik, in maturitetno spričevalo Strojne
šole, izdano leta 2009, 2009. m‑979
Žižek Bojana, Kozjak 33, Zgornja Kungota, spričevalo o zaključnem izpitu III. gimnazije Maribor, izdano leta 1992. m‑964
Žuran Sandra, Senišci 41, Velika Nedelja, spričevalo 4. letnika Ekonomske šole
Ptuj, smer ekonomski tehnik, izdano leta
2011. m‑944

Drugo preklicujejo
Antolič Damjan, Bukovci 115a, Markovci,
študentsko izkaznico, št. E1002106, izdala
FERI Maribor. m‑876
AVTOPREVOZ.NIK – Zvonko Pavlič s.p.,
Kladje nad Blanco 1, Blanca, dovolilnico, št.
0003674, za državo Hrvaška, oznaka države: 191/11. gnq‑324330
AVTOPREVOZ.NIK – Zvonko Pavlič s.p.,
Kladje nad Blanco 1, Blanca, dovolilnico, št.
003675, za državo Hrvaška, oznaka države:
191/11. gnp‑324331
Babnik Nuša, Hudovernikova 2, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gno‑324136
Blagus Tina, Celovška cesta 163, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19508986,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnd‑324318
Blicharska Natalia, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
90051123, izdala Fakulteta za družbene
vede v Ljubljani. gnf‑324116
Bračko Jure, Ranče 46, Fram, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500025410000,
izdal Cetis Celje. gnt‑324327
Brudar Dušan, Daljni vrh 26, Novo
mesto, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500019869000. gnz‑324121
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Bulf Anejc, Ljubljanska 33, Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico, št. F0017248,
izdala Filozofska fakulteta Maribor. m‑929
Cvar Anja, Lipovšica 9, Sodražica, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje, št.
0006039036. gnx‑324302
Damijan Aleksander, Gasilska ulica 4, Orehova vas, študentsko izkaznico,
št. 93641422, izdala FG Maribor. m‑868
Darko Vrh s.p., Dolnji Zemon 52, Ilirska Bistrica, dovolilnici, št. 1007553 in
1007554, za 3. države: Bosna in Hercegovina, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije.
gnp‑324231
Ferk Tine, Betnavska 79, Maribor, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor,
št. 0006066976. m‑972
Fras Klemen, Varda 6, Jurovski Dol, dijaško izkaznico, izdala SŠGT Maribor, št.
0006061764. m‑901
Frece Luka, Tratna pri Grobelnem 24
B, Grobelno, preklic kartice za digitalni tahograf, št. 1070500030278000, izdal Cetis.
gnv‑324125
Fürst d.o.o., Cesta v Log 19, Bistrica ob
Dravi, dovolilnica za mednarodni prevoz za
državo Ukrajino oznaka 804/11, št. 061603.
gnl‑324135
Gavranović Marko, Malo Trebeljevo 156, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
63970303, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gnh‑324114
Glavač Larisa, Mačkov kot 1, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala SGGEŠ v Ljubljani.
gnx‑324323
Glušič Andrej, Vinska gora 18A, Velenje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500006185000, izdal Cetis Celje.
gnc‑324219
Gogala Maja, Nova vas pri Lescah
6A, Radovljica, študentsko izkaznico, št.
19477453, izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnn‑324233
Havzenbah Tomi, Kurirska pot 2, Selnica
ob Dravi, dijaško izkaznico, izdala SERŠ
Maribor, št. 1001832. m‑973
Horvat Rok, Ulica Šercerjeve brigade 5,
Maribor, študentsko izkaznico, št. E1041107,
izdala FERI Maribor. m‑878
Hrovat Katarina, Ustje 72C, Ajdovščina,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, izdalo Ministrstvo
za promet, št, 600172, leto izdaje 1997.
gnq‑324305
Ismaili Rejhan, Dobovnik 247, Lendava –
Lendva, študentsko izkaznico, št. E1014178,
izdala FERI Maribor. m‑867
Jakl Tim, Makedonska 89, Maribor, študentsko izkaznico, št. S1001622, izdala Fakulteta za strojništvo Maribor, smer gosp.
inž. stroj. m‑962
Jakopin Anja, Kidričeva cesta 99, Miklavž na Dravskem polju, dijaško izkaznico,
izdala I. gimnazija Maribor, št. 0006031080.
m‑886
Jambrošič Rok, Kardeljeva 57, Maribor,
študentsko izkaznico, št. E1018512, izdala
FERI Maribor. m‑907
Jerebic Luka, Kmečka ulica 32, Beltinci,
dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št.
0005968145. m‑874
Kolar Mateja, Logarovci 15a, Križevci pri Ljutomeru, študentsko izkaznico, št.
G1009563, izdala Fakulteta za gradbeništvo
Maribor. m‑904
Kos Doris, Rožanska ulica 1, Ljubljana,
preklic objavljen v Uradnem listu RS, št.
84/11, oznaka GNK-323911. gnq‑324230
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Kotnik Lara, Poštna ulica 13, Brezovica
pri Ljubljani, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina. gni‑324263
Kozan Jože, Pribinci 2, Črnomelj, Preklic
dovolilnice za državo Ukrajina št. 1904413,
1904414, 1904415, 1895699 in državo Rusijo 0560423. gnv‑324129
Krmelj Petra, Pot v Smrečje 3, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za
oblikovanje in fotografijo. gny‑324322
Lavrin Teja, Spodnji Šemnik 16, Kisovec, študentsko izkaznico, št. 71110400,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnc‑324119
Leskovar Suzana, Novo Tepanje 21, Slovenske Konjice, študentsko izkaznico, št.
31220076, izdala Fakulteta za farmacijo.
gnk‑324111
Morela Nastja, Videm 33, Dol pri Ljubljani, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gnu‑324226
Mulej David, Industrijska 16, Ruše, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št.
0006068346. m‑960
NEO DOM d.o.o. Novo mesto, Kočevarjeva 2, Novo mesto, štampiljko kvadratne
oblike, dimenzije 4 x 1 cm, z besedilom
NEO DOM d.o.o., Kočevarjeva ulica 2, Novo
mesto, in številkama 2 in 5 v desnem kotu
spodaj. gnb‑324170
Palčič Eva, Reška ulica 7, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste Ljubljana. gnm‑324234
Petri Miha, Gregorčičeva ulica 7, Maribor, študentsko izkaznico, št. 93577785,
izdala FERI Maribor. m‑905
Pikelc Kristina, Spodnja Senica 12C,
Medvode, študentsko izkaznico, št.
30802842, izdala Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru. m‑924
Pojbič Renato, Sladki vrh 35, Sladki Vrh,
študentsko izkaznico, št. E1043242, izdala
FERI Maribor. m‑961
Pojbič Renato, Sladki Vrh 35, Sladki Vrh,
študentsko izkaznico, št. E1043242, izdala
Feri v Mariboru. m‑953
Polič Mladen, Cankarjeva ulica 7, Sv.
trojica v Slovenskih goricah, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017800000.
gnt‑324127
Savić Rade, Sokolska ulica 62, Maribor,
potrdilo tečaja upravljavca gradbenih strojev, št. 238/2, izdala Delavska univerza v
Mariboru, izdano leta 1980. m‑873
Stepanov Saša, Nazorjeva 13, Izola –
Isola, pooblastila Mornar/motorist št. 02/091650/89-94, S, št. 128. gnw‑324174
Sumerli Selin, Rožna dolina, cesta
27. april 31, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 90051099, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnc‑324194
Šantej Matej, Planina 13, Planina pri
Sevnici, študentsko izkaznico, št. E1011971,
izdala FERI V Mariboru. m‑989
Škaper Uroš, Ulica ruške čete 8, Ruše,
študentsko izkaznico, št. 11190170051, izdala FERI Maribor. m‑866
Štabuc Tina, Frankolovska ulica 22, Maribor, študentsko izkaznico, št. 30804516,
izdala Medicinska fakulteta v Mariboru.
m‑889
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Štefančič Miha, Polje, cesta XL/18, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19791330,
izdala Ekonomska fakulteta. gnn‑324183
Tadić Slavica, Cesta v Rastke 60, Ljubno
ob Savinji, študentsko izkaznico, št. 19416873,
izdala Ekonomska fakulteta. gnv‑324300
Taxi prevozi Galamić Gavril s.p., Kamnik pod Krimom 80, Preserje, izvod licence št. 011823/002 za taxi vozilo s ser. št.
O1023653, za vozilo Ford Mondeo 2.0 TDCI
z reg. oznako LJ MA-653. gni‑324192
Trogar Jernej, Radegunda 57, Mozirje,
študentsko izkaznico, izdala Fakulteta za
management Koper. gnu‑324326
Ujčić Bojan, Petkova 20, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19514239, izdala
Ekonomska fakulteta. gnx‑324173
Velunšek Lovro, Na produ 25, Prevalje,
študentsko izkaznico, št. 71178335, izdala
Pravna fakulteta v Mariboru. m‑914
Vrečko Dušan, Cesta ob ribniku 28, Miklavž na Dravskem polju, izpit za viličarja, št.
498/SPR, leto izdaje 1989. m‑957
Vršnik Bernar, Cesta talcev 19, Vojnik,
vozno karto, št. 1070500020195000, izdal
Cetis Celje. gnm‑324309

Yermak Katsiaryna, Dobrava 36, Portorož – Portorose, študentsko izkaznico, št.
30807160, izdala Medicinski fakulteti v Mariboru. m‑884
Zadravec Žan, Gregorčičeva ulica 28,
Maribor, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št. 0005998782. m‑952
Zafran Luka, Adamičeva 41 B, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 19487775,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnf‑324316
Zamuda Sanja, Ulica Staneta Severja 9,
Maribor, študentsko izkaznico, št. E1002029,
izdala FERI Maribor. m‑872
Zavodnik Gaja, Poštna ulica 3a, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gnt‑324227
Zelnik Jan, Hrastje 18a, Limbuš, študentsko izkaznico, št. E1043196, izdala FERI
Maribor. m‑875
Žižek Lucija, Trate 46, Zgornja Velka,
študentsko izkaznico, št. E1002584, izdala
FERI Maribor. m‑883
Žvikart Dejan, Pod gradom 53, Dravograd, študentsko izkaznico, št. E1014592,
izdala FERI Maribor. m‑870
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