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Leto XXI

Javni razpisi
Št. 6710-7/2011
Ob-5452/11
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list, RS, št. 22/98; v nadaljevanju: Zakon), Odredbe o načinu in postopku
sofinanciranja izvajalcev letnega programa
športa (Uradni list RS, št. 95/99, 11/06) ter
v skladu z določili Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa
na državni ravni (Uradni list RS, št. 06/07,
86/08 in 51/09; v nadaljevanju: Pravilnik),
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za izbor izvajalcev
in sofinanciranje plačila strokovnih
delavcev v programih panožnih
športnih šol na nacionalni ravni
za štiri letno obdobje 2012–2016
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo tisti,
ki so kot izvajalci letnega programa športa
navedeni v 8. členu Zakona in izpolnjujejo
pogoje, navedene v Pravilniku.
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje plačila strokovnim delavcem, ki izvajajo programe, namenjene izključno športni
vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v individualnih
športih in v kolektivnih športih s športnimi
igrami v športnih panogah oziroma disciplinah rednega programa Olimpijskih iger
(programi panožnih športnih šol na nacionalni ravni).
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci za sofinanciranje plačila strokovnim
delavcem v programih nacionalnih panožnih
športnih šol, so določeni v 45. do 49. členu
Pravilnika.
5. Za sofinanciranje plačila strokovnim
delavcem v programih panožnih športnih šol
na nacionalni ravni je predviden znesek za
leto 2012 1.357.800,00 EUR, za vsako leto
2013, 2014, 2015 okvirno 1.810.400 EUR
in v letu 2016 452.599,98 EUR. Skupaj
za vsa leta znaša znesek sofinanciranja
7.241.599,98 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 5619 Šport otrok
in mladine ter športna rekreacija, konto 4120
– tekoči transferji neprofitnim organizacijam
in ustanovam, ukrep št. 3311-11-0024 Programske in razvojne naloge športa.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena za sofinanciranje plačila strokovnih
delavcev v programih panožnih športnih
šola na nacionalni ravni.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali

dostavljene na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do
petka, 23 decembra 2011. Šteje se, da je
vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali zadnji
dan roka do 12. ure oddana v vložišču
Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Vloga za sofinanciranje plačila strokovnem delavcem v programih nacionalnih panožnih športnih šol
mora biti predložena v zapečateni ovojnici,
ovojnica pa mora biti označena z »Ne odpiraj – Panožne športne šole (6710-7/2011).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo
oddane na zgoraj predpisan način, se ne
bodo odpirale in bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo pričela odpirati pravočasne in pravilno opremljene vloge dne 4. 1. 2012. Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa, je najkasneje
45 dni od datuma odpiranja vlog.
10. Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodila, kako izpolniti in oddati
obrazce, so na voljo na spletnih naslovih
www.mss.gov.si – Javni razpisi. Dodatne
informacije lahko izvajalci dobijo na Ministrstvu za šolstvo in šport – Direktoratu za
šport, tel. 01/400-54-71. Izvajalci izpolnijo
razpisne obrazce preko na spletni strani:
www.mss.gov.si – Javni razpis. Izpolnjene
razpisne obrazce izvajalci natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba izvajalca. Podpisane in ožigosane obrazce izvajalci pošljejo ali dostavijo
v skladu z navodili tega javnega razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 631-9/2010/15
Ob-5481/11
Na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB-4, 126/07 –
ZUP-E in 48/09), Proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2011 in 2012
(Uradni list RS, št. 96/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08),
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-1, 61/06
– ZDru-1, 112/07 in 9/11), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije
2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11), Uredbe o normativih in standardih za določanje

sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list
RS, št. 74/04, 32/05, 26/06 in 80/07, 89/08
in 102/09), Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 51/06) in Pogodbe ERA-NET COREORGANIC št. 249667 z dne 22. 7. 2010 Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000
Ljubljana objavlja
2. javni razpis
za sofinanciranje
mednarodnih raziskovalnih projektov
v okviru iniciative
ERA-NET CORE ORGANIC 2
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet 2. javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov
v okviru iniciative ERA-NET CORE ORGANIC 2 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih aplikativnih in razvojnih raziskovalnih projektov
s področja ekološkega kmetijstva in prehranskih sistemov za naslednja tematska
raziskovalna področja:
1) Gojenje rastlin – izboljšanje pro
izvodne učinkovitosti proizvodnje in kmetijske biotske raznovrstnosti v okviru poljedelskih sistemov z uporabo ekološko združljivih
načinov gojenja
2) Podpora razvoju ekoloških trgov
Podrobnejši opis tem, vključenih v posamezno tematsko raziskovalno področje
je opredeljen v 2. nadnacionalnem razpisu
CORE Organic II, objavljenem na spletnem
naslovu, www.coreorganic2.org.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Sodelujoče države
V tem razpisu sodeluje naslednjih 16
evropskih držav (v nadaljevanju: sodelujoče države): Avstrija, Belgija (Flamska),
Danska, Finska, Francija, Nemčija, Italija,
Latvija, Litva, Luksemburg, Norveška, Nizozemska, Slovenija, Švedska, Turčija in
Velika Britanija.
Vsaka sodelujoča država razpisa bo sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih
partnerjev pri projektu, v skladu s svojimi
nacionalnimi pravili financiranja.
3.2 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko
prijavijo slovenski partnerji v mednarodnem
konzorciju s partnerji iz ostalih sodelujočih
držav in sicer slovenske raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu
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z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
– na dan 31.12. v letu pred objavo javnega razpisa niso bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 126/07),
– ne prejemajo, niti niso v postopku
pridobivanja finančne pomoči države za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za iste stroške že pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja sofinanciranja iz državnega ali lokalnega proračuna,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– imajo poravnane vse obveznosti do
države.
Dodatni pogoji, ki jih mora vloga izpolnjevati:
– pravočasno oddana predprijava za
projekt,
– pravočasno oddana končna prijava
za projekt.
Oddaja predprijave je pogoj za oddajo
končne prijave.
3.3 Konzorcij
Nacionalni partnerji iz različnih držav
v posameznem projektu sestavljajo nadnacionalni raziskovalni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega
projekta morajo sodelovati najmanj trije
partnerji iz najmanj treh različnih sodelujočih držav, od katerih mora biti en koordinator projekta. Partnerji iz držav, ki niso
sodelujoče države ali držav, ki ne zagotavljajo financiranja za posamezno tematsko
področje razpisa, lahko sodelujejo v raziskovalnem konzorciju kot dodatni partnerji,
če zagotovijo financiranje iz lastnih virov ali
virov, ki ne izhajajo iz konzorcija CORE Organic 2. Ti prijavitelji niso upoštevani v minimalnih zahtevah upravičenih partnerjev
in držav v merilih o izpolnjevanju pogojev
CORE Organic 2.
Vodja slovenskega dela projekta mora
izpolnjevati tudi pogoje iz 29. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06- UPB-1, 61/06-ZDru-1,
112/07 in 9/11).
Slovenski raziskovalci, ki sodelujejo
pri mednarodnem projektu v okviru tega
razpisa, morajo biti poimensko navedeni,
njihove kompetence morajo biti iz prijave
projekta jasno razvidne.
Pogoji slovenskih partnerjev, navedeni
v točki 3.2. in 3.3. morajo biti izpolnjeni in
so predmet preverjanja pred začetkom ocenjevanja. V primeru, da katerikoli od zgoraj
navedenih pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanje ne izvede, vloga pa se zavrne. V primeru, da ministrstvo ugotovi, da prijavitelj
navaja napačne podatke, se vloga zavrne.
Kolikor ministrstvo v fazi preverjanja ni ugotovilo, da so podatki, ki jih navaja prijavitelj
napačni in to ugotovi kadarkoli v času postopka javnega razpisa ali kadarkoli kasneje, lahko razdre pogodbo s prejemnikom
sredstev in od njega zahteva vračilo sredstev v skladu z določili pogodbe.
4. Višina sredstev
Višina sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS za izvedbo tega razpisa je do 200.000 EUR
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bruto s proračunske postavke 2551 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo. Sofinanciranje se zagotavlja za največ 3 leta,
v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
Predvideni okvirni obseg sredstev za posamezno tematsko raziskovalno področje je
100.000 EUR, z možnostjo prerazporeditve
sredstev med tematskima raziskovalnima
področjema, vendar le v višini skupnih razpisanih sredstev.
Višina sredstev v posameznem letu je
odvisna od proračunskih možnosti.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS bo sofinanciralo najbolje ocenjene projekte do porabe sredstev, vendar
le, če se sodelujoče države soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri
teh projektih. Izbrane projekte bo ministrstvo sofinanciralo v višini do 100 odstotkov
upravičenih stroškov nacionalnega partnerja in največ do višine razpisanih sredstev.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano RS si pridružuje pravico, da
sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu
projektu, če prijavljeni projekti ne ustrezajo
pogojem razpisa.
Rezultati projektov, financiranih iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami,
določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo
intelektualne lastnine, varstvo avtorskih
pravic in varstvo podatkov.
5. Obdobje izvajanja projektov in porabe
sredstev
Predvideni rok začetka izvajanja in sofinanciranja izbranih projektov je januar
2013.
Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2013, 2014, 2015 in 2016.
Rok trajanja projektov je največ 36 mesecev (3 leta). Vsi izbrani projekti se morajo zaključiti najkasneje v 36 mesecih od
začetka izvajanja posameznega projekta.
6. Upravičeni stroški in način sofinanciranja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano sofinancira upravičene stroške
projekta v skladu z Uredbo o normativih in
standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04,
32/05, 26/06 in 80/07, 89/08 in 102/09).
Podrobneje so upravičeni stroški in način financiranja opisani v razpisni dokumentaciji.
7. Prijava projektov
Postopek razpisa poteka v dveh obveznih fazah:
– 1. faza: predprijava (''Pre-Proposal''):
pregled ustreznosti glede na namen razpisa ter izpolnjevanja formalnih kriterijev,
– 2. faza: končna prijava (''Full Proposal''): preverjanje formalnih pogojev, strokovna presoja in izbira.
Obe fazi razpisa (predprijava in končna prijava) sta obvezni za vsak projekt.
Podrobneje je postopek razpisa opisan
v Smernicah za prijavitelje.
7.1 Predprijava
Popolna vloga predprijave mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in
Smernicami za prijavitelje vsebovati izpolnjeno internetno prijavo, oddano na spletni
naslov http://eracall.eu/coreorganic.
Rok za oddajo internetne predprijave
projekta je 16. januar 2012, do 13. ure.
Predprijavo projekta odda koordinator
projekta v imenu celega konzorcija.

Informacije, podane v predprijavi, so
zavezujoče in jih v končni prijavi ni moč
bistveno spremeniti.
Predprijave projektov, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zavržene.
Predprijave, ki ne bodo popolne ali ki
ne izpolnjujejo drugih formalnih zahtev, ne
bodo prišle v poštev za oceno.
7.2 Končna prijava
Do končne prijave projektov so upravičeni le konzorciji, ki so oddali predprijavo.
Konzorciji projektov, katerih predprijave
bodo izpolnjevale pogoje za financiranje
in bodo ocenjene kot zelo kakovostne po
merilih, opredeljenih v Smernicah za prijavitelje, bodo pozvani, naj predložijo končni predlog.
Dodatne informacije za predložitev
končnih predlogov bodo na voljo, ko bodo
razposlana vabila za njihovo predložitev in
bodo objavljene na spletni strani projekta
CORE Organic, II www.coreorganic2.org.
Končna prijava poteka kot:
– prijava na mednarodni razpis in
– prijava na nacionalni razpis.
Ustrezno označena popolna vloga končne prijave projekta na mednarodni razpis
mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno
prijavo. Internetno prijavo na mednarodni
razpis odda koordinator projekta v imenu
celega konzorcija na naslov, kot bo opredeljen v dodatnih informacijah za predložitev
končnih predlogov, ki bodo objavljene na
spletni strani projekta, www.coreorganic2.
org.
Prijavo projekta na nacionalni razpis
vodja slovenskega dela projekta odda Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Kot
pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo
v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano do izteka roka.
Rok za oddajo končne prijave na ta razpis, ki je enak roku za oddajo internetne
prijave, je 10. maj 2012.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– Navodilo za prijavo na javni razpis
– Smernice za prijavitelje (Guideline
for applicants), objavljene na spletnem
naslovu:http://www.coreorganic2.org/
– Obrazce:
1) prijavni obrazec predprijave (dosegljiv v elektronski obliki v spletni aplikaciji
http://eracall.eu/coreorganic),
2) prijavni obrazec končne prijave (bo
dosegljiv v elektronski obliki v spletni aplikaciji http://eracall.eu/coreorganic),
3) obrazec finančnega načrta projekta
(Priloga 1),
4) obrazec slovenske prijave projekta
(Priloga 2),
5) osnutek pogodbe o sofinanciranju
(Priloga 3).
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, www.mkgp.gov.si
(javni razpisi).
9. Postopek ocenjevanja in izbire projektov za sofinanciranje
9.1 Faza predprijave
Vse poslane predprijave projektov bodo
partnerji CORE Organic 2 obravnavali zaupno.
Namen procesa izbiranja v fazi predprijave je identifikacija tistih nadnacionalnih
raziskovalnih predlogov, ki izpolnjujejo po-
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goje in merila upravičenosti CORE Organic
2 in ki so skladna z nacionalnimi predpisi.
Izpolnjevanje teh pogojev in meril je obvezno. Predprijave, ki jih ne izpolnjujejo, pri
izbiri za financiranje ne bodo upoštevane.
9.2 Faza končne prijave
Določila glede preverjanja pogojev in
strokovne presoje končne prijave bodo
opredeljena v posodobljenih smernicah in
bodo na voljo, ko bodo vabila za njihovo predložitev razposlana, na spletni strani,
www.coreorganic2.org.
Odpiranje vlog, prispelih na nacionalni
razpis, bo izvedeno v roku 8 dni od zaključka razpisnega roka na sedežu Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
O končni izbiri nacionalnih prejemnikov
sredstev odloči minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skladno z višino razpisanih sredstev po posameznih tematskih
sklopih, opredeljenih v drugem odstavku
točke 4 tega razpisa.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS bo sofinanciralo le najboljše
projekte slovenskih partnerjev do porabe
sredstev, za katere se tudi sodelujoče države soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih
partnerjev v teh projektih. Če sodelujoče
države ne dosežejo soglasja o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski partnerji, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ne bo sofinanciralo
sodelovanja slovenskih partnerjev pri takšnih projektih.
Če se v izbor za financiranje uvrstijo predlogi projektov, v katerih ne sodelujejo slovenski partnerji, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS takšnih
projektov ne bo sofinanciralo.
Slovenski partnerji bodo o rezultatih
razpisa obveščeni predvidoma do konca
oktobra 2012.
10. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom so do zaključka razpisa na voljo
na Sekretariatu za razpis CORE Organic 2,
elektronski naslov: Katerina.Kotzia@ble.de
ter pri nacionalni kontaktni osebi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, na tel. 01/478-9123 (Jana Erjavec)
v poslovnem času.
Nadaljnje informacije glede razpisa
bodo dosegljive na spletni strani CORE
Organic 2: http://www.coreorganic2.org/.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 582/2011
Ob-5453/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1,
Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10 in
20/11), Zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo),
Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02), Zakona o uporabi
slovenskega znakovnega jezika (Uradni
list RS, št. 96/02) in Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) ter skladno
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10), Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02) ter
Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 104/05) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov
za razširjanje programskih vsebin,
namenjenih senzorno oviranim v njim
prilagojenih tehnikah, ter za razvoj
tehnične infrastrukture, namenjene
senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2012
financirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni razpis, oznaka JPR-SO-2012)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih,
ki delujejo v javnem interesu na področju
kulture.
2. Področje in cilj razpisa
2.1. Področje razpisa
2.1.1. Ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim
v njih prilagojenih tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture.
2.1.2. Prilagajanje in izdajanje knjig
v Braillovi pisavi ter prilagajanje in izdajanje
zvočnih knjig.
Projekti pod točkama 2.1.1 in 2.1.2 se
sofinancirajo v največ 80-odstotnem deležu,
in sicer iz sredstev državnega proračuna.
2.2. Cilj razpisa
Cilj razpisa je zagotoviti podporo razširjanju in povečanju raznolikosti programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim
v njim prilagojenih tehnikah, in zagotoviti
podporo razvoju ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin,
namenjenih senzorno oviranim, ustvarjanje
pogojev enakih možnosti za delovanje na
kulturnem področju s preseganjem oviranosti, varovanje kulturnih pravic ter povečanje
dostopnosti knjižnega gradiva za senzorno
ovirane.
Posebna načela kulturne politike na tem
področju so:
– načelo subjektivitete,
– načelo posebnih ukrepov in
– načelo integracije.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Za sofinanciranje programskih vsebin,
namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za sofinanciranje
razvoja ustrezne tehnične infrastrukture za
njihove potrebe se lahko prijavijo invalidske
organizacije slepih in slabovidnih ter gluhih,
naglušnih in gluhonemih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
4. Temeljni in prednostni kriteriji
4.1. Pri izboru programskih vsebin ter pri
izboru prilagajanja in izdajanja knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanja in izdajanja zvočnih knjig bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje kriterije:
4.1.1. Temeljni kriteriji:
– komunikacijska dostopnost, kakovost
in aktualnost pristopa,
– pomen projekta za razvoj slovenske
kulture in jezika ter slovenskega znakovnega jezika,
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter za kulturno
raznolikost.
4.1.2. Prednostni kriteriji:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije,
– ali predlagatelj zagotavlja višji odstotek pokrivanja stroškov iz lastnih in drugih
virov,
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– ali gre za projekt, ki mu ni mogoče pripisati komercialnega namena oziroma namena ustvarjanja dobička,
– ali objava programske vsebine spodbuja kulturo javnega dialoga,
– ali prijavitelj za ta projekt ne kandidira za pridobitev sredstev pri drugih ministrstvih.
4.2. Pri izboru projektov razvoja tehnične
infrastrukture bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje kriterije:
4.2.1. Temeljna kriterija:
– pomen predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za prijavitelja projekta,
državo oziroma posamezno regijo ali lokalno skupnost,
– izpolnjevanje minimalnih tehničnih
standardov.
4.2.2. Prednostni kriteriji:
4.2.2.1. Za slepe in slabovidne:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije,
– ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sistema preseganja komunikacijskih
ovir slepih in slabovidnih, za vzdrževanje in
nadgradnjo tehnologije za praktično uporabnost programskih vsebin, namenjenih
slepim in slabovidnim uporabnikom.
4.2.2.2. Za gluhe, naglušne in gluhoneme:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije,
– ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sistema informiranja gluhih in naglušnih državljanov, za vzdrževanje in nadgradnjo obstoječe tehnologije in praktično
uporabnost programov za te uporabnike.
4.3 Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje. Projekti bodo financirani po vrstnem
redu od doseženega najvišjega števila točk
navzdol, do porabe sredstev.
4.3.1. Uporaba kriterijev za sofinanciranje programskih vsebin ter sofinanciranje prilagajanja in izdajanja knjig v Braillovi
pisavi ter prilagajanja in izdajanja zvočnih
knjig
Povzetek načina ocenjevanja projektov:
Temeljni ter prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Vsak od temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od 5 do 1.
Vsak od prednostnih kriterijev ima 1 točko.
4.3.2. Uporaba kriterijev za sofinanciranje razvoja tehnične infrastrukture
Vsak od dveh temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od 1 do 5. Vsak prednostni
kriterij ima 1 točko.
Strokovna komisija si pridržuje pravico
do spremembe zneska predvidenih sredstev za sofinanciranje programskih vsebin
in razvoja tehnične infrastrukture glede na
število prijav.
4.4. Obvezne priloge
Obrazcu je treba priložiti:
4.4.1. Za sofinanciranje programskih
vsebin ter za razvoj tehnične infrastrukture:
– reference, ki jih posreduje prijavitelj.
4.4.2. Za sofinanciranje knjig v Braillovi
pisavi in zvočnih knjig:
– reference prijavitelja na tem področju
in seznam objavljenih knjig.
5. Vrednost razpoložljivih sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev,
namenjenih za projektni razpis v sprejetem
proračunu za leto 2012 je 182.908,00 EUR,
oziroma toliko, kot je vrednost proračunske
postavke »6438 – Programske vsebine in
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razvoj tehnične infrastrukture za senzorno
ovirane« v sprejetem proračunu ali rebalansu proračuna.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2012
v skladu z določbami Zakona o izvrševanju
proračuna RS za leti 2011 in 2012.
7. Rok razpisa: besedilo javnega razpisa
z oznako JPR-SO-2011 se objavi v Uradnem
listu RS z dne 18. 11. 2011 in na spletnih
straneh Ministrstva za kulturo (http://www.
mk.gov.si). Razpis poteka do 23. 12. 2011.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z izjavami – programske vsebine ter razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim,
– prijavni obrazec z izjavami – prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi ter
prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig,
– ocenjevalni list za programske vsebine
ter prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi
pisavi ter prilagajanje in izdajanje zvočnih
knjig,
– ocenjevalni list za razvoj tehnične infrastrukture.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v glavni
pisarni Ministrstva za kulturo med uradnimi
urami: od ponedeljka do četrtka od 9. do
16. ure, v petek od 9. do 15. ure.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za kulturo http://www. mk.gov.si, na kateri najdejo
tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo
javnega razpisa (zakonski in podzakonski
akti, imena članov strokovnih komisij …).
Ministrstvo za kulturo mora na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo
tudi poslati.
9. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu ter mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Za vsak projekt
mora predlagatelj izpolniti svoj prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločenem ovitku.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 23. 12. 2011, oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici z oznako
na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na
javni razpis JPR-SO-2012.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov, oziroma
sedež.
Vloge, ki bodo prispele po datumu iz
prejšnjega odstavka, bodo štete kot prepozne. Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse
prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih
ne bo vložila upravičena oseba.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij
in pojasnil je Ivan Oven, tel. 01/400-79-48,
elektronska pošta: ivan.oven@gov.si.
Uradne ure: ponedeljek in petek od 9.
do 12. ure, sreda od 9. do 12. ure in od
14. do 16. ure, po telefonu in elektronskih
medijih: ponedeljek, sreda in petek od 9.
do 11. ure.
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11. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko razpisno dokumentacijo pogledajo v vložišču Ministrstva
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju
vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse
prepozne vloge in vloge, ki jih ne bo vložila
upravičena oseba.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa
obvestilo najpozneje v 60 dneh po zaključku
odpiranja in dopolnjevanja vlog.
Ministrstvo za kulturo
Št. 582/2011
Ob-5454/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo,
56/08, 4/10 in 20/11, v nadaljevanju: ZUJIK)
in skladno s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10, v nadaljevanju: Pravilnik) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04, 104/05), Ministrstvo za kulturo objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov
na področju romske skupnosti
v Republiki Sloveniji, ki jih bo
v letu 2012 financirala
Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(projektni razpis, oznaka
JPR-Romi-2012)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
1. Predmet oziroma področje javnega
razpisa
Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov neprofitnih kulturnih
organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti
v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov
ustvarjalcev pripadnikov romske skupnosti
v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi.
2. Pomen izrazov
Kulturne neprofitne organizacije s statusom pravne osebe so društva, zveze društev, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije, ki so registrirane za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. To dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 1a.
v prijavnem obrazcu ter delujejo na temeljnem področju razpisa vsaj eno leto pred
objavo javnega razpisa. Na tem javnem razpisu lahko nastopa kot prijavitelj kulturnega
projekta.
Ustvarjalec ali ustvarjalka je fizična oseba, ki imajo status samozaposlenih v kulturi
in to dokazuje s podpisano in ožigosano
izjavo št. 1b. v prijavnem obrazcu. Na tem
javnem razpisu lahko nastopa kot prijavitelj
kulturnega projekta.
Prijavitelj kulturnega projekta je odgovorni nosilec kulturnega projekta.
Kulturni projekt je posamična kulturna
dejavnost, ki je v javnem interesu in je namenjena javnosti ter ga je mogoče razbrati
iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Finančna uravnoteženost kulturnega projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega
projekta po stroškovnih postavkah, prikaza-

nih v finančni obrazložitvi, ujemajo (odhodki
= prihodki). Vloge prijaviteljev, v katerih kulturni projekti ne bo finančno uravnoteženi,
bodo zavrnjene.
Otrok je vsako človeško bitje, mlajše od
osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost
doseže že prej (povzeto po definiciji 1. člena
Konvencije Združenih narodov o otrokovih
pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina ZN z resolucijo št. 44/25 z dne 20. 11.
1989).
3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki so:
a) neprofitne pravne osebe zasebnega
prava, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo
s podpisano in ožigosano izjavo št. 1a, ter
delujejo na temeljnem področju razpisa vsaj
eno leto pred objavo javnega razpisa.
Priporočene priloge:
– dokazilo o profesionalnosti (diploma
vsaj enega posameznika, vključenega v prijavljeni projekt s področja umetnosti, družboslovja ali humanistike, pogodba o zaposlitvi ali status samozaposlenega v kulturi);
– dokazila o dosedanjih uspehih (pridobljene nagrade, priznanja, reference ipd.).
ali
b) ustvarjalci/ustvarjalke, ki imajo status
samozaposlenih v kulturi, kar dokazujejo
s podpisano izjavo št. 1b.
Priporočena priloga:
– dokazila o dosedanjih uspehih (pridobljene nagrade, priznanja, reference ipd.).
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi vse naslednje pogoje:
– če so že bile v pogodbenem razmerju
z Ministrstvom za kulturo, morajo imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Ministrstva za kulturo, kar dokazujejo s podpisano
in ožigosano izjavo št. 2;
– v primeru (so)financiranja kulturnega
projekta morajo omogočiti njegovo javno
dostopnost, kar dokazujejo s podpisano in
ožigosano izjavo št. 3;
– ne prijavljajo istega kulturnega projekta, ki je bil že izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu
Ministrstva za kulturo, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 4;
– ne prijavljajo istega kulturnega projekta, ki je bil že izbran na razpisih Slovenskega
filmskega centra, Javne agencije Republike
Slovenije ali Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, kar dokazujejo
s podpisano in ožigosano izjavo št. 5;
– kulturni projekt bo realiziran do konca
leta 2012, kar dokazujejo s podpisano in
ožigosano izjavo št. 6.
Izpolnjevanje pogojev tega javnega razpisa ugotavlja pristojna strokovna komisija za
področje, ki je predmet javnega razpisa in jo
imenuje minister za kulturo. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale katerega izmed
zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.
4. Področja dejavnosti kulturnih projektov
Prostorski stroški
Ministrstvo za kulturo bo (so)financiralo
kritje prostorskih stroškov v zvezi z najemom nepremičnin ali opreme, ki so v javni
lasti in so namenjeni kulturi (v nadaljevanju:
javna kulturna infrastruktura). Na podlagi
tega naj prijavitelj k vlogi priloži tudi pojasnilo o možnostih uporabe javne kulturne
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infrastrukture, skladno s 74. in 75. členom
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo.
Izdajateljska in založniška dejavnost
Ministrstvo za kulturo bo podprlo predvsem:
– revije in časopise v romskem jeziku, ki
obravnavajo izvirne in prevodne leposlovne,
esejistične in kritiške prispevke ter izvirne in
prevodne prispevke o leposlovju, umetnosti
in kulturi,
– mladinske revije in časopise v romskem jeziku, ki prispevajo h kulturni vzgoji
in izobraževanju otrok in mladine,
– izvirna leposlovna esejistična in kritiška
dela v maternem jeziku,
– izdajo del za otroke v romskem jeziku
ali dvojezična,
– dvojezična prevodna in poljudnoznanstvena leposlovna dela (za odrasle ali mladino),
– izvirna in prevodna dela iz humanističnih in družboslovnih ved (posebno tista, ki
se nanašajo na jezik, umetnost in kulturo
romske skupnosti),
– slovarska dela, pomembna za ohranitev posebne kulturne identitete.
Spletne strani
Ministrstvo za kulturo bo podprlo predvsem vzpostavitve novih spletnih strani,
namenjenih obveščanju ter objavi člankov
(posebno tistih, ki se nanašajo na jezik,
umetnost in kulturo romske skupnosti).
Dejavnosti kulturnih skupin
Ministrstvo za kulturo bo podprlo predvsem redno delovanje in nastope kulturnih
skupin ter usposabljanje mentorjev.
Kulturna animacija
Ministrstvo za kulturo bo podprlo delovanje kulturnih animatorjev. Prijavitelj naj
k vlogi priloži letni program dela z romskimi
društvi in skupinami.
Dejavnosti za ohranjanje jezika
Ministrstvo za kulturo bo podprlo profesionalno zasnovane oziroma vodene dejavnosti za ohranjanje jezika in takšne, ki razvijajo
jezikovno kulturo in jezikovno ustvarjalnost
na področju romske skupnosti.
Mednarodno sodelovanje
Ministrstvo za kulturo bo podprlo mednarodno sodelovanje Romov, ki prispeva
k ohranjanju njihove kulturne identitete. Prijavitelj naj vlogi priloži vabilo organizatorja
in tujine ter v vlogi pojasniti tudi smiselnost
udeležbe.
Medsebojno kulturno sodelovanje različnih manjšinskih etničnih skupnosti
Ministrstvo za kulturo bo podprlo kulturno
sodelovanje romske skupnosti in različnih
drugih manjšinskih etničnih skupnosti ter
sodelovanje romske skupnosti z večinskim
prebivalstvom, s čim širšim zajetjem različnih vsebin.
Predstavitve kulturnih dejavnosti širšemu okolju
Ministrstvo za kulturo bo podprlo predstavitve na čim bolj racionalen in učinkovit
način z namenom, da se s kulturo romske
skupnosti seznani širše okolje.
Prireditve
Ministrstvo za kulturo bo podprlo kakovostne prireditve, ki po svoji vsebini vključujejo
čim več prednostnih kriterijev tega javnega
razpisa.
Predavanja, seminarji ipd.
Ministrstvo za kulturo bo podprlo predavanja in seminarje s romsko tematiko, ki
jih bodo izvajali strokovno usposobljeni ali
izkušeni predavatelji.

Drugo
Ministrstvo za kulturo bo podprlo tudi
projekte, ki jih ni mogoče uvrstiti med zgoraj navedene dejavnosti, pa vendar so pomembne za ohranjanje in razvoj kulture
romske skupnosti.
5. Kriteriji za ocenjevanje oziroma vrednotenje vlog
5.1. Temeljni kriteriji:
1. prispevek k ohranjanju in razvoju
kulturne identitete (jezik, ohranjanje in razvoj tradicije in kulture, aktivno vključevanje
romske populacije),
2. prispevek h kulturni raznolikosti in
integrativno delovanje,
3. ustvarjalnost kot estetski presežek.
5.2. Prednostni kriteriji:
1. kulturna dejavnost otrok,
2. kulturna dejavnost, namenjena otrokom,
3. izvirnost,
4. kulturna dejavnost v jeziku pripadnikov romske skupnosti ali dvojezični projekt,
5. opredeljena ciljna populacija, kateri
je projekt namenjen,
6. aktivno vključevanje strokovnjakov
in umetnikov,
7. sodelovanje z javnimi organizacijami
s področja kulture in vključevanje projekta
v javno kulturno infrastrukturo,
8. širjenje informacij o kulturnem življenju, delu in razmišljanjih pripadnikov romske
skupnosti,
9. sofinanciranje lokalne skupnosti,
10. društvo je pridobilo status društva v javnem interesu oziroma ustvarjalec/ustvarjalka je s statusom samozaposlene/ga v kulturi pridobil/a pravico do plačila
prispevkov za socialno zavarovanje.
6. Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja
Ministrstvo za kulturo bo izbor kulturnih
projektov izvedlo po postopku, kot ga določa
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbor kulturnih programov in
kulturnih projektov. Izbrani in v okviru razpisanih sredstev (so)financirani bodo tisti
kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Temeljni in prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Prvi temeljni
kriterij je ocenjen s točkami od 0 do 10,
druga dva temeljna kriterija pa s točkami od
0 do 5. Vsak od prednostnih kriterijev oceni
kulturnega projekta doda po 1 točko.
Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla
strokovna komisija za kulturno dejavnost
posebnih skupin v Republiki Sloveniji, ki
ima možnost, da v svojem predlogu pripravi
tudi rezervno listo projektov ustreznih vlog,
ki lahko postanejo predmet sofinanciranja
v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev ali rezervno listo, na podlagi
katere se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih projektov.
7. Vrednost sredstev: okvirna višina razpoložljivih sredstev je 91.454,00 EUR oziroma toliko, kot je višina proračunske postavke »6423 – Kulturna dejavnost romske
skupnosti« v sprejetem proračunu Republike Slovenije ali rebalansu proračuna.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10, 4/11, 45/11).
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9. Razpisni rok: besedilo javnega razpisa
z oznako JPR-Romi-2012 se objavi v Uradnem listu RS dne 18. novembra 2011 in
na spletnih straneh Ministrstva za kulturo
(http://www.mk.gov.si). Razpis se zaključi
23. decembra 2011.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec za posamezen kulturni
projekt s šestimi izjavami,
– ocenjevalni list.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v času uradnih ur Ministrstva
za kulturo v ponedeljek in petek od 9. do
12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od
14. do 16. ure.
Na spletni strani Ministrstva za kulturo
so javnosti dostopni podatki razpisne dokumentacije in drugi obrazci v zvezi z izvedbo
tega javnega razpisa. Ministrstvo bo zainteresiranim prijaviteljem na njihovo pobudo
razpisno dokumentacijo tudi posredovalo.
11. Način prijave, pošiljanja in vsebina
vlog
11.1. Prijavitelj mora vlogo za (so)financiranje kulturnega projekta predložiti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, v zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava
na javni razpis JPR-Romi-2012. Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba prijavitelja:
naziv in naslov (sedež). Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji
in kriteriji, navedenimi v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
11.2. Prijavitelj mora vlogo za (so)financiranje kulturnega projekta izpolniti na ustreznem prijavnem obrazcu za posamezen kulturni projekt ter mora vsebovati vse obvezne
podatke in priloge, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavi več vlog na
javni razpis, lahko priloge, ki se nanašajo na
vse vloge, priloži le k eni vlogi.
Priporočene so priloge o profesionalnosti
(diploma s področja umetnosti, družboslovja ali humanistike, pogodba o zaposlitvi) in
o doseženem uspehu (pridobljene nagrade,
priznanja, reference ipd.).
Kulturnim projektom, ki vključujejo tudi
prostorske stroške v zvezi z najemom nepremičnin ali opreme, ki so v javni lasti in
so namenjeni kulturi (v nadaljevanju: javna
kulturna infrastruktura), naj se priloži pojasnilo o možnostih uporabe javne kulturne
infrastrukture, skladno s 74. in 75. členom
ZUJIK.
Za kulturni projekt, ki spada na področje
kulturne animacije, naj se priloži tudi letni
program dela animatorja z romskimi društvi
in skupinami.
Za kulturni projekt, ki spada na področje
mednarodnega sodelovanja Romov, naj se
priložita vabilo tujega organizatorja in utemeljitev smiselnosti udeležbe.
Strokovna komisija za kulturno dejavnost
posebnih skupin v Republiki Sloveniji bo
kulturni projekt ovrednotila in ocenila glede na temeljne oziroma prednostne kriterije
v besedilu javnega razpisa za leto 2012 na
podlagi vaše obrazložitve ter priloženih obveznih in priporočenih prilog k prijavnemu
obrazcu.
11.3. Za prepozno se bo štela vloga,
ki ne bo oddana priporočeno na pošto do
vključno 23. decembra 2011 oziroma do
tega dne ne bo vložena v vložišče Ministrstva za kulturo.
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Ministrstvo za kulturo bo zavrglo vse vloge, ki jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo prepozne ali ne bodo dopolnjene
v zahtevanem roku skladno s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov in določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisno dokumentacijo in potekom javnega razpisa je Maja Vesel Bertoncelj, tel. 01/400-79-33, elektronska
pošta: maja.vesel-bertoncelj@gov.si.
Pristojna uslužbenka bo strokovno pomagala v fazi oblikovanja vlog prijavitelja
za izvedbo kulturnega projekta skladno
z zahtevami javnega razpisa v času uradnih ur Ministrstva za kulturo po telefonu in
elektronskih medijih v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 11. ure. Če imate morebitna
dodatna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in potekom javnega razpisa lahko
kadar koli pošljete elektronsko sporočilo na
zgoraj navedeni elektronski naslov.
13. Obveščanje o izboru: Ministrstvo za
kulturo bo prijavitelje o izidih javnega razpisa obvestilo najpozneje v dveh mesecih od
zaključka odpiranja in dopolnjevanja vlog,
prispelih na javni razpis za leto 2012.
Ministrstvo za kulturo
Št. 582/2011
Ob-5455/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1, Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11)
ter skladno s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni
list RS, št. 43/10), Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02),
Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 104/05), Sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list RS, št. 20/02,
MP 5/02) – (v nadaljevanju: Sporazum) in
34. členom 2. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Avstrije za obdobje od 2008 do
2012 Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju:
ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov programa,
namenjenega pripadnikom
nemško govoreče etnične skupine
v Republiki Sloveniji, ki jih bo
v letu 2012 na podlagi Sporazuma
med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Avstrije
o sodelovanju v kulturi, izobraževanju
in znanosti financirala Republika
Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(projektni razpis,
oznaka JPR-SLOA-2012)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa
je financiranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe
na podlagi 34. člena 2. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju
in znanosti med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Avstrije za obdobje od

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2008 do 2012, ki jih bo v letu 2012 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v okviru posebnega
programa Ministrstva za kulturo (v nadaljevanju: projekti).
2. Temeljno področje razpisa: temeljno
področje razpisa je financiranje kulturnih
projektov posebnega programa Ministrstva
za kulturo za pripadnike nemško govoreče
etnične skupine v Republiki Sloveniji.
3. Pomen izrazov
Kulturne neprofitne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, zveze društev in druge nevladne organizacije (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Prijavitelj projekta je odgovorni nosilec
projekta.
Projekt je posamična kulturna dejavnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta
po posameznih stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki
= prihodki).
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so pravne osebe, registrirane za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti
in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji,
kar dokazujejo s podpisano in ožigosano
izjavo;
– da so, če so bili pogodbena stranka
ministrstva v preteklih letih, izpolnili vse
pogodbene obveznosti do ministrstva,
kar dokazujejo s podpisano in ožigosano
izjavo;
– da bodo v primeru izbora omogočili
javno dostopnost projekta, kar dokazujejo
s podpisano in ožigosano izjavo;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki je
bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma
razpisu Ministrstva za kulturo, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki je
bil že posredovan ali izbran na razpisih Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, Javne agencije za
knjige ali Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti, kar dokazujejo s podpisano in
ožigosano izjavo;
– da bodo prijavljeni projekt realizirali do
konca leta 2012 in dosledno uresničevali
pogodbo z MK, kar dokazujejo s podpisano
in ožigosano izjavo.
5. Temeljni in prednostni kriteriji razpisa
Pri izboru projektov bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje kriterije:
5.1 Temeljni kriteriji:
– prispevek k promociji kulturne raznolikosti,
– ohranjanje in razvoj kulturne identitete
etnične skupine v Republiki Sloveniji,
– sodelovanje med manjšinskimi skupnostmi tudi prek meje,
– prispevek k integraciji manjšinske skupnosti v kulturno in družbeno okolje.
5.2 Prednostni kriteriji:
– sodelovanje z drugimi manjšinskimi
skupnostmi, javnimi organizacijami s področja kulture in vključevanje v javno kulturno
infrastrukturo,
– tradicionalna integriranost v okolju,

– kulturna dejavnost otrok*,
– kulturna dejavnost, namenjena otrokom,
– pripravljenost projekta za izvedbo,
– opredeljena ciljna populacija,
– izvirnost,
– vključevanje strokovnjakov in umetnikov,
– širjenje stvarnih informacij o kulturnem
življenju, delu in razmišljanjih pripadnikov
manjšinskih skupnosti,
– prispevek h krepitvi meddržavnih dobrososedskih odnosov,
– pomembno obeležje.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ovrednoteni in ocenjeni višje.
Povzetek načina ocenjevanja
Temeljni in prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih v razpisni dokumentaciji. Vsak od
temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od
5 do 0. Vsak od prednostnih kriterijev ima
1 točko.
Postopek ocenjevanja
Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla
strokovna komisija. Pripravila bo tudi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo projektov, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja ob morebitni sprostitvi ali povečanju
proračunskih sredstev ali rezervno listo, na
podlagi katere se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih projektov.
7. Vrednost sredstev: okvirna vrednost
razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni razpis v sprejetem proračunu za leto
2012, je 21.949 EUR, oziroma toliko, kot
je vrednost proračunske postavke »8852 –
Manjšinske skupine, vključene v meddržavne sporazume« v sprejetem proračunu ali
rebalansu proračuna.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012
v skladu z določbami Zakona o izvrševanju
proračuna RS za leti 2011 in 2012.
9. Rok razpisa: besedilo javnega razpisa
z oznako JPR-SLOA-2012 se objavi v Uradnem listu RS 18. 11. 2011 in na spletnih
straneh Ministrstva za kulturo (http://www.
mk.gov.si). Razpis poteka do 23. 12. 2011.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z izjavami in
– ocenjevalni list.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v glavni
pisarni Ministrstva za kulturo med uradnimi
urami: od ponedeljka do četrtka od 7. do
16. ure, v petek od 7. do 15. ure.
Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www. mk.gov.si, na kateri najdejo še
druge podatke, povezane z izvedbo javnega
razpisa. Ministrstvo mora na zahtevo v času
razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem dokumentacijo razpisa tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
prijavnih obrazcih za posamezno področje
* Otrok po 1. členu Konvencije Združenih
narodov o otrokovih pravicah (sprejela jo je Generalna skupščina ZN z Resolucijo št. 44/25 z
dne 20. 11. 1989) pomeni: vsako človeško bitje,
mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se
uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost
doseže že prej.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za posamezen projekt ter mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 23. 12. 2011, oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici z izpisom
na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na
javni razpis JPR-SLOA-2012. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja:
naziv in naslov (sedež).
Vloge, ki bodo prispele po datumu iz
prejšnjega odstavka, bodo štete kot prepozne.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in temeljnimi kriteriji
razpisa.
12. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij
in pojasnil je Ivan Oven, tel. 01/400-79-48,
elektronska pošta: ivan.oven@gov.si.
Uradne ure: ponedeljek in petek od 9. do
12. ure, sreda od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure, po telefonu in elektronskih medijih:
ponedeljek, sreda in petek od 9. do 11. ure.
13. Vpogled v dokumentacijo razpisa:
zainteresirane osebe imajo vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju
vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse
prepozne vloge in vloge, ki jih ne bo vložila
upravičena oseba.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa
obvestilo najpozneje v 60 dneh po zaključku
odpiranja in dopolnjevanja vlog.
Ministrstvo za kulturo
Št. 87/2011
Ob-5474/11
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list
RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za
leto 2011, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 131. redni seji 21. 4. 2011 ter
Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije (Uradni list RS, št. 91/09) Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (v nadaljnjem besedilu: sklad)
objavlja
javni razpis
štipendij za individualno mobilnost
študentov v tujino v programskem
letu 2011 v okviru programa Erasmus
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje
individualne mobilnosti oseb s statusom študenta ali študentke (v nadaljnjem besedilu:
študent), vpisanih na višješolske in visokošolske izobraževalne ustanove v Republiki
Sloveniji, ki so nosilke Erasmus univerzitetne listine, v okviru programa Vseživljenjsko
učenje (VŽU), sektorski podprogram Erasmus za leto 2011 (v nadaljnjem besedilu:
program Erasmus) in sicer za sodelovanje
na Erasmus individualni mobilnosti in morebitno udeležbo na Erasmus intenzivnem
jezikovnem tečaju.

2. Vrednost razpisa
Vrednost razpisa je 1.500.000,00 EUR.
Štipendija znaša 150,00 EUR za vsak
mesec sodelovanja na Erasmus individualni mobilnosti 2011 in za udeležbo na Erasmus intenzivnem jezikovnem tečaju 2011,
če se ga bo študent udeležil, in se izplača
kot dodatek k finančni podpori iz programa
Erasmus (v nadaljnjem besedilu: Erasmus
dotacija).
Število mesecev individualne mobilnosti
2011 za študenta, za katere prijavitelj uveljavlja štipendijo po tem razpisu, ne sme
presegati števila mesecev odobrene individualne mobilnosti 2011 za študenta v okviru
programa Erasmus.
3. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavi višješolska ali
visokošolska izobraževalna ustanova v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je nosilec Erasmus univerzitetne listine;
– mu je bilo odobreno sofinanciranje
v okviru programa Erasmus v akciji Erasmus
individualna mobilnost (IM) 2011 s strani
Centra Republike Slovenije za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: CMEPIUS
sofinanciranje).
Prijavitelj lahko uveljavlja sredstva izključno za štipendiranje individualne mobilnosti študentov z namenom študija ali z namenom prakse, vpisanih na izobraževalni
program pri prijavitelju, ki se bodo v okviru
programa Erasmus udeležili Erasmus individualne mobilnosti 2011 ter Erasmus Intenzivnih jezikovnih tečajev 2011, če se ga
bodo študenti udeležili.
Prijavitelj lahko za posameznega študenta uveljavlja štipendijo v višini 150,00 EUR
za vsak mesec sodelovanja na Erasmus
individualni mobilnosti 2011 in udeležbe na
Erasmus intenzivnem jezikovnem tečaju
2011, za število mesecev, kot jih določa pogodba med študentom in prijaviteljem, vendar skupno ne več kot 12 mesecev.
Prijavitelj lahko štipendijo po tem razpisu
za udeležbo na Intenzivnem jezikovnem tečaju Erasmus (EILC) uveljavlja in izplača le
tistim študentom, ki se bodo udeležili EILC
za redkeje uporabljan in poučevan jezik, ki
se izvaja v državi gostiteljici, kjer se ta jezik
govori, in sicer v naslednjih državah gostiteljicah in za upravičene jezike, ki so navedeni
v oklepajih: Belgija (nizozemščina), Bolgarija (bolgarščina), Hrvaška (hrvaščina), Ciper
(grščina), Češka (češčina), Danska (danščina), Estonija (estonščina), Finska (finščina
in švedščina), Grčija (grščina), Madžarska
(madžarščina), Islandija (islandščina), Italija (italijanščina), Latvija (latvijščina), Litva
(litovščina), Malta (malteščina), Nizozemska (nizozemščina), Norveška (norveščina),
Poljska (poljščina), Portugalska (portugalščina), Romunija (romunščina), Slovaška
(slovaščina), Španija (katalonščina, valencijščina, baskovščina in galicijščina), Švedska (švedščina), Švica (italijanski) in Turčija
(turščina).
Prijavitelj štipendije za EILC ne more
uveljavljati in izplačati študentom, če je njihov glavni predmet študija jezik države gostiteljice, ki organizira Intenzivni jezikovni
tečaj Erasmus 2011 ali se bodo udeležili
jezikovnega tečaja, ki ni del Erasmus intenzivnih tečajev 2011, ali če se Intenzivni je-
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zikovni tečaj Erasmus 2011 odvija sočasno
z Erasmus individualno mobilnostjo 2011.
Najvišja skupna višina sredstev na tem
razpisu, ki jo lahko uveljavlja in pridobi posamezni prijavitelj za vse študente, je sorazmerni delež razpisanih sredstev po tem
razpisu glede na sorazmerni delež sredstev,
ki je bil prijavitelju odobren v okviru CMEPIUS sofinanciranja in je navedena v prilogi 1
k temu razpisu.
Če bodo prijavitelju odobrena sredstva
za štipendije študentov po tem razpisu, prijavitelj ne sme znižati višine Erasmus dotacije študentu.
4. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in
podpisano s strani zakonitega zastopnika
prijavitelja ter dokazilo o plačilu upravne takse v višini, kot je določena v naslednjem
odstavku.
V skladu z Zakonom o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) mora prijavitelj plačati upravno
takso z veljavnimi plačilnimi instrumenti na
račun Ministrstva RS za finance pri Upravi za
javna plačila št. 01100‐1000315637, sklic 11,
številka sklica 96091‐7111002‐110120.
Do vključno 31. 12. 2011 mora prijavitelj plačati upravno takso v skupni višini 21,02 EUR in sicer 4,21 EUR za vlogo
(tarifna številka 1) ter 16,81 EUR za izdajo
odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (tarifna številka 3).
Od vključno 1. 1. 2012 dalje mora prijavitelj plačati upravno takso v skupni višini 22,66 EUR in sicer 4,54 EUR za vlogo
(tarifna številka 1) in 18,12 EUR za izdajo
odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (tarifna številka 3).
5. Izbirni postopek in razmejitvena me
rila
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor sklada. Komisija postopek javnega razpisa vodi
v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ter Splošnimi pogoji
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.
Ker javni razpis določa odprti rok prijave,
bodo za sofinanciranje izbrani tisti prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje
javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu
prispelih popolnih vlog do porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se še razpoložljiva sredstva razdelijo med te vloge v sorazmernem
deležu glede na višino zaprošenih sredstev
po tem razpisu tako, da se vsakemu prijavitelju sredstva dodeli v enakem sorazmernem deležu kot je delež maksimalne možne
višine sredstev za posameznega prijavitelja
po tem razpisu.
Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
6. Obravnavanje vlog
Sklad vsem prijaviteljem izda odločbo
o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe sklad z izbranim prijaviteljem sklene
pogodbo.
7. Pogodbeno razmerje
Pogodba se izvršuje le za individualne
mobilnosti po programu Erasmus za leto
2011.
Sklad izvrši plačilo sredstev za štipendiranje študentov na poslovni račun prijavitelja
in sicer:
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– 80% pogodbene vrednosti praviloma
v roku 8 dni od sklenitve pogodbe,
– preostanek upravičenega zneska ali
največ 20% pogodbene vrednosti po predložitvi popolnega končnega poročila s strani
prijavitelja in potrditvi tega poročila s strani
sklada.
Prijavitelj je dolžan prejeta finančna sredstva porabiti za namen, za katerega so bila
podeljena in sicer izključno za izplačilo štipendije študentu.
Prijavitelj bo moral izkazati izplačilo
sredstev posameznemu študentu, pri čemer mora vsak študent celoten čas trajanja
individualne mobilnosti 2011 izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– je vpisan na javno veljavni višješolski
ali visokošolski izobraževalni program, ki ga
v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj,
– hkrati ne prejema katere od štipendij
za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus
dotacije;
– ni v delovnem razmerju oziroma ne
opravlja samostojne registrirane dejavnosti
v Republiki Sloveniji;
– ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– izpolnjuje najmanj minimalne pogoje
za Erasmus individualno mobilnost, kot jih
določa slovenska nacionalna agencija za
program Erasmus (CMEPIUS), razen državljanstva, ki ga opredeljuje prva alineja tega
odstavka,
– je sprejet na Erasmus individualno mobilnost 2011,
– mu za to individualno mobilnost 2011
ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij za študijsko
mobilnost študentov v tujino v študijskem
letu 2010/2011 v okviru programa Erasmus
(Uradni list RS, št. 50/10),
– zanj sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj.
Končno poročilo prijavitelja mora vsebovati:
– skupen pregled realizacije na predpisanem obrazcu,
– seznam študentov, ki jim je bila izplačana štipendija po tem razpisu, ki mora za
vsakega študenta vsebovati:
– ime in priimek študenta,
– EMŠO študenta,
– podatke o izobraževanju v Sloveniji
in sicer: izobraževalna ustanova vključno
z imenom akademije, fakultete ali primerljivo, program izobraževanja, letnik vpisa
v študijskem letu 2011/2012,
– podatke o izobraževanju v tujini in
sicer: naziv gostujoče institucije, kraj, država,
– datum začetka in zaključka Erasmus
individualne mobilnosti 2011,
– datum začetka in zaključka Erasmus
intenzivnega jezikovnega tečaja 2011, če ga
prijavitelj uveljavlja za štipendiranje,
– višina izplačane finančne podpore
iz programa Erasmus (Erasmus dotacija) in
višina izplačane štipendije po tem razpisu,
z datumom izplačila posameznega zneska,
– dokazila o izplačilu štipendij študentom
iz prejšnje alineje,
– kopijo potrdila o opravljenih obveznostih v okviru individualne mobilnosti 2011 za
vsakega študenta, navedenega v seznamu
iz druge alineje tega odstavka ali izjemoma
drugo dokazilo, iz katerega bodo razvidne
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v tujini opravljene obveznosti (npr. potrdilo
oziroma odločba o priznavanju obveznosti,
opravljenih v času individualne mobilnosti
2011, na matični izobraževalni ustanovi),
– kopijo potrdila o udeležbi na EILC za
tiste študente, za katere prijavitelj uveljavlja
štipendijo po tem razpisu
Za zagotavljanje popolnosti nadzora
in resničnosti podatkov, ki jih posredujejo
prijavitelji, lahko tehnično, administrativno
in finančno kontrolo projekta ali dokumentov izvaja sklad. Prijavitelj je dolžan skladu
zaradi nadzora porabe sredstev vsak čas
omogočiti dostop do finančnih podatkov in
dokumentacije ter vpogled vanjo. Izbrani prijavitelji se s podpisom pogodbe zavežejo,
da bodo skladu omogočili vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem obveznosti po pogodbi.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo).
S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi
druga določila pogodbenega razmerja.
8. Dostopnost dokumentacije: razpisna
dokumentacija skupaj z besedilom javnega
razpisa in prijavnico je na voljo na spletni strani, www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije, Dunajski 22,
v Ljubljani, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro,
v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med
9. in 14. uro.
9. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
vidno označene z napisom »Ad futura – Erasmus 2011 (120. JR)« in točnim naslovom
prijavitelja na hrbtni strani.
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do
vključno 30. 6. 2012.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev
prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer
vsak ponedeljek, torek in četrtek med 9 in
15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro, ter ob
petkih med 9. in 14. uro. Osebno oddana
prijava se bo štela za pravočasno, če bo
vložena najkasneje zadnji dan prijavnega
roka v poslovnem času.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane podatke.
Prijavitelj, ki ne bo oddal popolne prijave,
bo pozvan k dopolnitvi prijave. Če prijavitelj
prijave ne bo dopolnil v roku, določenem
v zahtevi za dopolnitev prijave, bo sklad
tako prijavo zavrgel.
Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti sklad.
O morebitni pritožbi bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad
v roku petnajstih dni od prejema sklepa ali
odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
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vložena. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo pri ga. Petri Bajt na e-poštnem naslovu petra.bajt@sklad-kadri.si,
v času uradnih ur vsak delovni dan med 9.
in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro
pa tudi osebno na naslovu sklada ali na
tel. 01/434-15-62.
Priloga 1: Seznam možnih prijaviteljev z najvišjim možnim zneskom prijave po tem razpisu
Organizacija

Skupaj CMEPIUS
sofinanciranje

Delež

Najvišji možni
znesek
po tem razpisu

Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola

975,00

0,03%

470,11

Center za poslovno usposabljanje

650,00

0,02%

313,41

Biotehniški center Naklo

9.600,00

0,31%

4.628,77

Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola

1.550,00

0,05%

747,35

Poslovno-komercialna šola Celje, Višja strokovna šola

1.300,00

0,04%

626,81

17.325,00

0,56%

8.353,49

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

1.950,00

0,06%

940,22

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Višja strokovna šola

3.640,00

0,12%

1.755,08

Visoka šola za storitve v Ljubljani, samostojni visokošolski zavod

1.800,00

0,06%

867,90

Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola

2.925,00

0,09%

1.410,33

Ekonomsko storitveni izobraževalni center – Višja šola Kranj

1.300,00

0,04%

626,81

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

1.500,00

0,05%

723,25

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

1.500,00

0,05%

723,25

812,50

0,03%

391,76

26.850,00

0,86%

12.946,10

4.075,00

0,13%

1.964,82

598.260,00

19,23%

288.459,45

GEA College – Fakulteta za podjetništvo

Šolski center Ptuj
Univerza v Novi Gorici
Visoka šola za varstvo okolja
Univerza v Mariboru
Visoka šola za dizajn v Ljubljani, samostojni visokošolski zavod

18.375,00

0,59%

8.859,76

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

1.950,00

0,06%

940,22

Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola

1.300,00

0,04%

626,81

tehniški šolski center Kranj, Višja strokovna šola

650,00

0,02%

313,41

Visoka šola za tehnologijo polimerov

900,00

0,03%

433,95

Visoka zdravstvena šola v Celju

900,00

0,03%

433,95

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

3.600,00

0,12%

1.735,79

GEA College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje – Center
višjih šol, d.o.o.

1.500,00

0,05%

723,25

GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma

4.550,00

0,15%

2.193,85

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola
Univerza v Ljubljani
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
Univerza na Primorskem Universita del Litorale
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene vede Maribor
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
Prometna šola Maribor, Višja prometna šola
Skupnost višjih strokovnih šol Slovenije
Skupaj:

6.750,00

0,22%

3.254,61

2.191.600,00

70,45%

1.056.710,69

6.375,00

0,20%

3.073,80

155.137,00

4,99%

74.801,48

3.825,00

0,12%

1.844,28

26.000,00

0,84%

12.536,26

1.800,00

0,06%

867,90

9.750,00

0,31%

4.701,10

3.110.974,50

100,00%

1.500.000,00

Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
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Št. 430-0049/2011-01/12
Ob-5418/11
Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202
Naklo, objavlja na podlagi 36. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 –
ZJZP) in Odloka o urejanju in vzdrževanju
občinskih cest v Občini Naklo (Uradni list
RS, št. 79/11),
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
obvezne gospodarske javne službe
urejanja in vzdrževanja občinskih cest
v Občini Naklo – izvajanje zimske
službe
1. Naziv koncedenta: Občina Naklo,
Glavna cesta 24, 4202 Naklo.
2. Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja
občinskih cest v Občini Naklo, v delu, ki se
nanaša na izvajanje zimske službe.
Koncesionar ima na podlagi koncesijske
pogodbe izključno pravico opravljanja navedene gospodarske javne službe v okviru
posameznega sklopa:
– Sklop A: Podbrezje, Gobovce, Bistrica, Žeje
– Sklop B: Spodnje Duplje, Zgornje Duplje, Zadraga
– Sklop C: Strahinj, Cegelnica, Malo Naklo
– Sklop D: Naklo
– Sklop E: Okroglo.
Koncesijska pogodba bo sklenjena za
določen čas 5 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje začne
teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije takoj po sklenitvi koncesijske
pogodbe.
3. Prijava:
Prijava se bo štela za popolno, če bo
pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala
vse, v tem navodilu in razpisni dokumentaciji
zahtevane podatke.
Prijava mora biti zložena v mapi. Na začetku prijave mora biti priloženo kazalo.
Prijavitelji morajo pripravi prijave in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so
navedena na posameznem obrazcu.
Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani,
žigosani in podpisani s strani odgovorne
osebe prijavitelja, ki je podpisnik prijave.
Zahtevani dokumenti morajo biti skladni
s pogoji iz navodil in razpisne dokumentacije.
V primeru, da naročnik/koncedent ne bi
pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave
nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni
razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana
za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo
sklenjena koncesijska pogodba.
Vsak prijavitelj lahko vloži eno ali več
vlog (prijavo), in sicer vsako posebej za posamezen sklop koncesije. V primeru skupne
prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni)
prijavi.
Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti
pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna
razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo naročnik/koncedent sklenil
koncesijsko pogodbo.
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4. Sposobnost prijavitelja:
Za priznanje sposobnosti prijavitelja
mora ta izpolnjevati pogoje potrebne za
udeležbo (sposobnost) določene v razpisni
dokumentaciji, kar prijavitelj dokazuje z naslednjimi listinami:
a) Ponudnik kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni
list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09):
hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje, goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje
denarja (prvi odstavek 42. člena ZJN-2)
Dokazilo:
Ponudnik (tudi za podizvajalce) izkaže,
da izpolnjuje ta pogoj z dokazilom iz uradne
evidence oziroma lahko skladno s šestim
odstavkom 41. člena ZJN-2 namesto dokazila v ponudbi navede, v kateri evidenci
in pri katerem državnem organu, organu
lokalne skupnosti ali nosilcu javnih pooblastil lahko naročnik ta podatek iz uradnih
evidenc pridobi sam.
Ponudnik (tudi za podizvajalce) ponudbi priloži izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju
osnovnih pogojev za sodelovanje (Obrazec
št. 4).
b) Ponudnik kot pravna oseba in njegovi
zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno
osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (drugi odstavek 42. člena ZJN-2)
Dokazilo:
Ponudnik (tudi za podizvajalce) izkaže,
da izpolnjuje ta pogoj z dokazilom iz uradne
evidence oziroma lahko skladno s šestim
odstavkom 41. člena ZJN-2 namesto dokazila v ponudbi navede, v kateri evidenci
in pri katerem državnem organu, organu
lokalne skupnosti ali nosilcu javnih pooblastil lahko naročnik ta podatek iz uradnih
evidenc pridobi sam.
Ponudnik (tudi za podizvajalce) ponudbi priloži izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju
osnovnih pogojev za sodelovanje (Obrazec
št. 4).
c) Ponudnik na dan, ko se izteče rok za
oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz
77.a člena ZJN-2 (tretji odstavek 42. člena
ZJN-2)
Dokazilo:
Ponudnik (tudi za podizvajalce) ponudbi priloži izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju
osnovnih pogojev za sodelovanje (Obrazec
št. 4).
d) Ponudnik mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje (četrti odstavek 42. člen
ZJN-2):
– ni v stečajnem postopku,
– ponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa
zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom
roka za oddajo ponudb v postopku javnega
naročanja družbenik z lastniškim deležem,

večjim od 25% ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25% ali član poslovodstva ali
nadzornega organa ali zastopnik subjekta,
nad katerim je bil začet stečajni postopek
ali postopek prisilne poravnave ali postopek
prisilnega prenehanja postopku zaradi insolventnosti, drugem postopku zaradi prisilnega
prenehanja ali v likvidacijskem postopku,
– na dan, ko se izteče rok za oddajo
ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno
varnost v skladu z zakonskimi določbami
države, v kateri ima sedež, ali z določbami
države naročnika,
– na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti
v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali
z določbami države naročnika.
Dokazilo:
Ponudnik (tudi za podizvajalce) ponudbi priloži izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju
osnovnih pogojev za sodelovanje (Obrazec
št. 4).
e) Ponudnik mora izpolnjevati naslednji
pogoj (šesti odstavek 42. člena ZJN-2):
– glede ponudnika ni bil podan predlog
za začetek likvidacije ali stečajnega postopka, ali za začetek postopka prisilne poravnave, ali ni postopku prisilne poravnave ali postopku prisilnega prenehanja, ali z njegovimi
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
ali ni opustil poslovne dejavnosti, ali ni v kateremkoli podobnem položaju.
Dokazilo:
Ponudnik (tudi za podizvajalce) ponudbi priloži izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju
osnovnih pogojev za sodelovanje (Obrazec
št. 4).
f) Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana dejavnost
o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
V primeru, da ima ponudnik podizvajalce
morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki jih bo
prevzel podizvajalec.
Dokazilo:
Ponudnik (tudi za podizvajalce) ponudbi priloži izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju
osnovnih pogojev za sodelovanje (Obrazec
št. 4).
g) Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih,
šteto od datuma objave javnega naročila,
ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega
naslova ali naslova sodnih izvršb za več
kot tri dni.
Dokazilo:
Ponudnik (tudi za podizvajalce) ponudbi priloži izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju
osnovnih pogojev za sodelovanje (Obrazec
št. 4).
Poleg mora priložiti BON 2 (lahko tudi
potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto od datuma objave razpisa za koncesijo. BON 2 (ali potrdila poslovnih bank) se priloži v originalu
ali kopiji.
V primeru, da ponudnik ponudbi priloži potrdila poslovnih bank, mora ponudbi
priložiti potrdila za vsak odprt transakcijski
račun.
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h) da razpolaga z zadostnim številom
delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju
razpisane koncesije, od tega najmanj z eno
osebo z vsaj dvema letoma delovnih izkušenj pri izvajanju dejavnosti, ki je predmet
koncesije.
Dokazilo:
Izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih,
ki je sestavni del te razpisne dokumentacije
(Obrazec št. 5).
i) da razpolaga z zadostnim številom
strokovno usposobljenih delavcev za nemoteno izvajanje storitev s področja razpisane koncesije ter da razpolaga s poslovnim
prostorom na območju Občine Naklo, oziroma, ne glede na sedež poslovnega izjavlja,
da lahko nemoteno opravlja dejavnost ter
razpolaga z zadostnim obsegom opreme
oziroma potrebnih sredstev za nemoteno
opravljanje gospodarske javne službe, ki
je predmet koncesije.
Dokazilo:
Izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 6).
j) da bo pri opravljanju koncesije sodeloval ali ne bo sodeloval s podizvajalci.
Dokazilo:
Izpolnjena izjava o sodelovanju s podizvajalci, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 7).
k) Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti reference, ki se nanašajo zimsko
vzdrževanje cest.
Ponudnik je moral v zadnjih treh letih,
šteto od roka za oddajo ponudb, opraviti vsaj eno sezono zimskega vzdrževanja
cest.
Dokaz:
Izpolnjeno referenčno potrdilo (Obrazec
št. 8), ki bo v celoti izpolnjen in podpisan
s strani naročnika referenčnega dela.
l) da bo zagotavljal redno izvajanje ter interventno izvajanje javne službe na utemeljen poziv uporabnikov ob vsakem času.
Dokazilo:
Izpolnjena izjava o rednem interventnem
izvajanju javne službe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 9).
m) da se obveže skleniti zavarovanje
odgovornosti v višini 15% letne vrednosti
koncesijske storitve, določene s proračunskimi sredstvi iz 15. člena koncesijskega
akta, za škodo, ki pri opravljanju ali v zvezi
z opravljanjem javne službe nastane uporabnikom ali drugih osebam ter za škodo, ki
nastane iz objektivne odgovornosti za stvar,
oziroma skleniti zavarovanje iz naslova avtomobilske odgovornosti za vozilo, s katerim
se bo opravljala storitev oziroma predložiti
obstoječo polico.
Dokazilo:
Izpolnjena izjava o zavarovanju odgovornosti, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 10).
n) da se obveže pred sklenitvijo koncesijske pogodbe predložili bančno garancijo
oziroma zavarovalniško garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% od letne vrednosti pogodbe, ki mora
biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, za
dobo pogodbenega razmerja.
Dokazilo:
Izpolnjena izjava o predložitvi garancije
za dobro izvedbo, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije (Obrazec št. 11).
o) da pripravi in predloži program izvajanja javne službe glede organizacije dela.

Dokazilo:
Program izvajanja (obrazec št. 12).
5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletnih straneh Občine Naklo (http://naklo.si).
Celotno razpisno dokumentacijo lahko
prijavitelji zahtevajo osebno ali po pošti do
vključno 30. 11. 2011, od ponedeljka do
petka, med 8. in 13. uro, na naslovu: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo,
v sprejemni pisarni.
Prijavitelji pred prevzemom razpisne dokumentacije lahko vanjo vpogledajo na prej
navedenem naslovu.
Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to
lahko sporočijo na elektronski naslov: mojca.smid@obcina-naklo.si.
6. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije:
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni
obliki ali po elektronski pošti.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljena
pa bodo tudi na spletnem portalu Občine
Naklo. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za prijavitelje obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja
na elektronski naslov: mojca.smid@obcinanaklo.si ali na naslov: Občina Naklo, Glavna
cesta 24, 4202 Naklo, telefon 04/277-11-00,
telefaks 04/277-11-11 z oznako »Koncesija
za izvajanje zimske službe«. Zadnji rok za
pisna vprašanja je 7 dni do poteka roka za
oddajo prijave.
Naročnik/koncedent si pridržuje pravico,
da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. O tem seznani vse, ki so
prevzeli razpisno dokumentacijo in objavi
na spletnem portalu Občine Naklo ter po
potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije.
7. Način, mesto in rok oddaje prijave:
Prijavitelji morajo oddati svoje prijave
v zaprtih ovojnicah, ki morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom: Občina
Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka:
»Ne odpiraj – prijava – Občina Naklo – Koncesija za izvajanje zimske službe«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv
in naslov prijavitelja.
Naročnik/koncedent bo upošteval vse
prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni
naslov najpozneje 7. 12. 2011, do 10. ure.
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali
priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je
prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj
navedenega datuma in ure.
Prijave ni mogoče oddati v elektronski
obliki.
8. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave:
Prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje
prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni,
kar mora na ovojnici označiti na naslednji
način: »Ne odpiraj – prijava – Občina Naklo – Koncesija za izvajanje zimske službe«
– z oznako dopolnitev/umik/sprememba«,
glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali
spremembo že oddane prijave.

Št.

93 / 18. 11. 2011 /

Stran

2663

Prijave ni mogoče dopolniti/umakni
ti/spremeniti po poteku roka za oddajo prijav.
9. Način, mesto in rok odpiranja prijav:
Javno odpiranje prijav bo 7. 12. 2011,
ob 11. uri, v prostorih Občine Naklo, Glavna
cesta 24, 4202 Naklo.
Predstavniki prijaviteljev, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju prijav, se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim
s strani odgovorne osebe prijavitelja (razen
v primeru, da je prisotna odgovorna oseba
sama zakoniti zastopnik).
Prijava prijavitelja ali morebitna sprememba/dopolnitev/umik prijave bo zavrnjena pred začetkom javnega odpiranja prijav,
če:
– ne bo oddana oziroma ne bo prispela
na zgoraj navedeni naslov pravočasno (to je
do datuma in ure, ki sta navedena),
– ne bo pravilno opremljena.
Nepravočasne prijave ali nepravilno
opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnjene neodprte.
10. Način ocenjevanja prijav:
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije za izvajanje koncesije izbral za vsak
razpisan sklop izbral enega koncesionarja
ali skupino prijaviteljev – skupna prijava.
Merilo za izbor koncesionarja je najnižja
cena.
Prijavitelj v Obrazec št. 1 – Prijava vpiše
ceno za uro opravljene storitve ter za kateri
razpisan sklop kandidira.
Vrednotijo se izključno ponudbe, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev iz 10. točke teh navodil (»Sposobnost prijavitelja«).
Nepopolne, nepravočasne in nepravilne
ponudbe ponudnikov se smatrajo kot neveljavne.
11. Postopek izbire koncesionarja:
V postopku vrednotenja prijav se sme od
prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila
ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenim merilom za
izbor koncesionarja.
Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo prijav ter mnenje o najugodnejšem
ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo
imenuje predstojnik občinske uprave. Član
strokovne komisije ne sme biti poslovno ali
sorodstveno povezan s ponudniki ali z zaposlenimi pri ponudnikih, kar morajo pisno
potrditi. Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj predlagati svojo izločitev. Člani strokovne komisije ne smejo neposredno komunicirati s ponudniki, ampak
le posredno preko koncedenta. Izločenega
člana strokovne komisije nadomesti nadomestni član strokovne komisije.
Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem
pregledu in vrednotenju komisija sestavi
poročilo ter navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti te prijave
tako, da je razvidno, katera izmed njih je
v skladu s postavljenim merilom najugodnejša, oziroma kakšen je nadaljnji vrstni
red glede na postavljeno merilo. Komisija
posreduje poročilo (obrazloženo mnenje)
organu koncedenta, ki vodi postopek izbire
koncesionarja.
Občinska uprava v imenu koncedenta
odloči o izboru koncesionarja z odločbo.
Koncedent izbere enega koncesionarja
ali skupino ponudnikov za vsak razpisan
sklop storitev.
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Odločba o izboru koncesionarja preneha
veljati, če v roku 30 dni od njene dokončnosti
ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe
iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
Občina Naklo
Št. 1/2011
Ob-5420/11
Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06; ZJZP) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu
z Odloki o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, objavljamo občine: Turnišče, Dobrovnik, Odranci, Kobilje
in Črenšovci
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne
službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov na območju Občine Kobilje,
Občine Dobrovnik, Občina Turnišče,
Občina Odranci in Občina Črenšovci
Naročniki:
Občina Turnišče, Štefana Kovača 73,
9224 Turnišče,
Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223
Dobrovnik,
Občina Odranci, Panonska ulica 33,
9233 Odranci,
Občina Kobilje, Kobilje 35, 9227 Kobilje,
Občina Črenšovci, Ulica Prekmurske
čete 20, 9232 Črenšovci.
1. Predmet koncesije:
Predmet koncesije je: opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na
območju Občine Kobilje, Občine Dobrovnik,
Občina Turnišče, Občina Odranci in Občina
Črenšovci.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja:
deset let po sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna
na spletnih straneh občin, ki vodijo skupni
postopek podelitve koncesije javne službe:
Občine Kobilje, www.kobilje.si; Občine Dobrovnik, www.dobrovnik.si; Občina Turnišče,
www.turnisce.si; Občina Odranci, www.odranci.si, Občina Črenšovci, www.obcinacrensovci.si.
6. Način, kraj in čas oddaje vloge
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali
priporočeno po pošti predložiti v določenem
razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224
Turnišče.
Na prednji strani ovojnice morajo biti
navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis »Koncesija za za zbiranje in prevoz
odpadkov.«
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Vloge je potrebno oddati najkasneje do
19. 12. 2011 do 12. ure.
7. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji in
jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako
morajo biti v slovenskem jeziku izdelane
oziroma priložene vse obvezne sestavine
razpisne dokumentacije.
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Prijavitelj lahko svojo vlogo dopolnjuje
oziroma spreminja do vključno zadnjega
dne razpisnega roka za oddajo prijave.
7.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno
le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene
v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno
območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
7.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Nejka Kos,
tel. 041/271-572, e-pošta: evropskipravnicenter@gmail.com.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na
naslov: evropskipravnicenter@gmail.com.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine
Turnišče: www.turnisce.si.
8. Spremembe in dopolnitve razpisne
dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo
prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Turnišče: www.turnisce.si.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi
podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev
oziroma sprememb razpisne dokumentacije.
Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo
iz podaljšanega roka za oddajo prijave.
9. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem javne
službe,
– dodatni obseg ponujenih storitev.
10. Ugotavljanje sposobnosti in druge
faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so
določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi
pogoji za predložitev skupne vloge oziroma
skupne ponudbe.
Prijavitelji morajo izjave predložiti
na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se
ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem
prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne
pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo
priznal sposobnost, povabil na dialog, da
bodo predstavili svoje rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki
ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo

po potrebi med seboj primerjal predložene
rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem
obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi
končne ponudbe, na podlagi sprejete rešitve
oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi
končnih ponudb, bo naročnik izvedel še
upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti po 1. fazi konkurenčnega dialoga v 15 dneh po poteka roka za oddajo
prijav.
11. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti upravne
odločbe.
Občina Kobilje
Občina Dobrovnik
Občina Turnišče
Občina Odranci
Občina Črenšovci
Ob-5433/11
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Šempeter - Vrtojba za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 22/11) in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in
investicije v kmetijstvu v Občini Šempeter
- Vrtojba (Uradni list RS, št. 33/08), v nadaljevanju: pravilnik), Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri
Gorici, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
in investicij v kmetijstvu na območju
Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov
iz točke 11.C tega razpisa.
2. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje:
2.1. Upravičenci do sredstev so:
– registrirana stanovska in interesna društva, javni zavodi, združenja in zveze ter
zavodi in šole, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo
na razpis projekt (program, investicijo), ki se
izvaja ali se bo izvedla na območju Občine
Šempeter - Vrtojba.
2.2. Splošni pogoji za financiranje:
Upravičenec, ki je za iste upravičene
stroške že prejel državno pomoč, ne more
kandidirati za sredstva iz tega javnega razpisa oziroma lahko kandidira le do stopnje
intenzivnosti, določene s tem razpisom.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da
je navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.
Vloga upravičenca mora biti popolna.
Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in
priloge.
Upravičenci ter drugi pogoji za sofinanciranje so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 11.C tega razpisa.
3. Višina razpisanih sredstev:
Okvirna višina razpisanih sredstev je za
ukrepe iz točke:
11.C: 10.000,00 EUR.
Sredstva za programe in investicije na
področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.
4. Višina dodeljenih sredstev:
Zgornje meje za dodelitev sredstev so
navedene pri posamezni vrsti ukrepov iz
točke 11.C
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Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev
s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev, bo strokovna komisija določila
višino sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma
programe.
5. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena
sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2011. Sredstva na podlagi tega
razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim
investicijam in programom, ki bodo realizirana v času: od 1. 1. 2011 do 2. 12. 2011 (za
ukrepe iz točke 11.C).
6. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je za ukrepe:
iz točke razpisa 11.C do vključno 2. 12.
2011.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo
do rokov iz prejšnjega odstavka te točke
osebno oddane oziroma oddane s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Občina
Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a,
5290 Šempeter pri Gorici.
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
7. Organ, pri katerem se vložijo vloge na
razpis: vloge se osebno oddajo ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov Občina
Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a,
5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom na
sprednji strani ovojnice Javni razpis kmetijstvo 2011 – Ne odpiraj.
8. Pregled in ocenitev vlog: strokovna
komisija obravnava prispele vloge ter pripravi predlog prejemnikov sredstev. Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se
pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo. Vloge
prijaviteljev, ki v postavljenem roku ne bodo
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
9. Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 7 dneh po poteku rokov iz
točke 6. tega razpisa.
Dodeljene pomoči se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Občino Šempeter - Vrtojba in prejemnikom sredstev,
po predhodni predložitvi dokazila o namenski porabi sredstev.
10. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure (ob sredah od 8. do 16. ure) na naslovu Občina
Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a,
5290 Šempeter pri Gorici ter na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba http://www.
sempeter-vrtojba.si/. Vloga, ki jo je potrebno
oddati na obrazcih razpisne dokumentacije,
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila.
11.Ukrepi
11.C. Druge pomoči
11.C.1 Sofinanciranje priprave projektov
na podeželju
Namen ukrepa: sofinanciranje projektov,
ki podpirajo razvoj podeželja na območju
Občine Šempeter - Vrtojba.
Upravičenci: registrirana stanovska in
interesna društva, javni zavodi, združenja
in zveze ter zavodi in šole, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
na območju Občine Šempeter - Vrtojba, ki
prijavijo programe ali investicije neprofitnega značaja.
Upravičeni stroški: stroški priprave vlog
in prilog za kandidiranje na nacionalnih in
mednarodnih razpisih.

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, računi, izdani od
zaključka prejšnjega razpisa do zaključka
tekočega razpisa, dokazila o plačilu računov.
Višina sofinanciranja: do največ 100%
vrednosti investicije brez DDV
11.C.2. Sofinanciranje izvedbe projektov
na podeželju
Namen ukrepa: je sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj podeželja na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
Upravičenci: registrirana stanovska in
interesna društva, javni zavodi, združenja
in zveze ter zavodi in šole, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
in ki prijavijo programe ali investicije neprofitnega značaja.
Upravičeni stroški: stroški izvedbe neprofitnih projektov (ureditev turističnih poti,
turistične signalizacije, priprava in tisk promocijskega materiala, materialnih stroškov
prireditev,…)
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, računi, izdani od
zaključka prejšnjega razpisa do zaključka
tekočega razpisa, dokazila o plačilu računov.
Višina sofinanciranja: do največ 100%
vrednosti investicije brez DDV.
* Vlogi za delovanje društev je potrebno
priložiti program dela s finančno ovrednotenimi postavkami in poročilo o opravljenih aktivnostih v prejšnjem letu in ni potrebno prilagati Mnenja o ustreznosti investicije KSS.
Občina Šempeter - Vrtojba
Občinska uprava
Št. 7/2011
Ob-5466/11
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, 3320 Velenje, Slovenija, na podlagi
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Sklepa o spremembah in
dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011 (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 13/2011), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje sta nepremičnini:
– stanovanje št. 10 v peti etaži, v skupni izmeri 68,60 m2, ki se nahaja večstanovanjski stavbi Stantetova ulica 26, Velenje,
ki stoji na parc. št. 2427/17, k.o. Velenje,
s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
parc. štev. 2427/18, 2427/19, k.o. Velenje,
ID stavbe 3385, številka dela stavbe 10,
s pripadajočim zemljiščem za izhodiščno
ceno 70.400,00 EUR brez davka na promet
nepremičnin in stroškov zemljiškoknjižnega
urejanja prenosa lastninske pravice;
– stanovanje št. 15 v tretji etaži, v skupni izmeri 55,78 m2, ki se nahaja večstanovanjski stavbi Goriška cesta 40, Velenje,
ki stoji na parc. št. 2397/144, k.o. Velenje,
s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,
ID stavbe 3802, številka dela stavbe 15,
s pripadajočim zemljiščem za izhodiščno
ceno 58.800,00 EUR brez davka na promet
nepremičnin in stroškov zemljiškoknjižnega
urejanja prenosa lastninske pravice);
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnini se prodajata za najmanj
izhodiščno ceno.
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2. Davek od prometa nepremičnin, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške
vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo plača
kupec.
3. Nepremičnini se prodajata po sistemu
»videno-kupljeno«.
4. Kupec mora skleniti pogodbo
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe
v tem roku, zapade vplačana varščina v korist prodajalca.
5. Kupec mora plačati kupnino v roku
8 dni po izstavitvi računa. Plačilo kupnine
v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
6. Nepremičnini sta obremenjeni z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Najemnika imata predkupno pravico. Če uspeli
ponudnik ne bo najemnik, bo dolžan upoštevati vse pravice in obveznosti iz najemnega
razmerja. Zaradi spremembe lastništva nepremičnine se položaj najemnika stanovanja
ne sme poslabšati.
7. Kolikor bo med prejetimi ponudbami
več najugodnejših ponudnikov, bo Komisija
za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje
stvarnega premoženja Mestne občine Velenje, pozvala vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije ali druge države Evropske unije in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu
fizične osebe si, po pooblastilo ponudnika,
pridobi prodajalec pri pristojnem upravnem
organu. Sedež pravne osebe se izkazuje
z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi prodajalec,
– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino
(kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10%
od izhodiščne vrednosti nepremičnine na
podračun EZR Mestne občine Velenje,
št. 01333-0100018411, z obveznim sklicem
na št. 28 76333-7141998-10122011 in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu
ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku
30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje.
V. Vsebina pisne ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– fizične osebe: pooblastilo ponudnika
prodajalcu, da le ta pridobi dokazilo o državljanstvu (Priloga 1).
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne vrednosti nepremičnine;
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– lastnoročno podpisano pisno izjavo
ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– lastnoročno podpisano izjavi ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 12 12. 2011 do
12. ure, na naslov Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine – stanovanje Stantetova 26,
Velenje« ali »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine – stanovanje
Goriška cesta 40, Velenje«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe lahko ponudniki
oddajo v sprejemni pisarni Mestne občine
Velenje (pritličje) ali jih pošljejo priporočeno
na zgoraj navedeni naslov.
2. Nepravočasne ponudbe ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne
občine Velenje izločila in o tem obvestila
ponudnika. Ponudnik, ki je oddal ponudbo,
ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo
dopolni do odpiranja ponudb.
3. Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v sejni sobi št. II/ Urada za razvoj in investicije Mestne občine Velenje, dne 12. 12.
2011, ob 14. uri. Predstavniki ponudnikov se
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju
ponudb izkazati z osebnim dokumentom in
pooblastilom ponudnika.
4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja
Mestne občine Velenje. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnine z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pogodbe ustavi.
VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje,
pri Blaženki Čujež, od ponedeljka do petka
med 9. in 12. uro, na tel. 03/896-16-74.
Mestna občina Velenje
Št. 410-46/2011-1503
Ob-5470/11
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 7. in 8. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje (Uradni list RS,
št. 4/08) ter 8. člena Letnega programa
športa v Občini Kočevje za leto 2012, ki ga
je sprejel Občinski svet Občine Kočevje na
svoji 11. redni seji dne, 10. 11. 2011, Občina
Kočevje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Kočevje za leto 2012
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Kočevje, Ljub
ljanska 26, 1330 Kočevje.
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2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja športnih programov v Občini
Kočevje v letu 2012 v zneskih, kot bodo
sprejeti in potrjeni v proračunu Občine Kočevje za leto 2012.
Proračunska sredstva bodo zagotovljena
na proračunski postavki: 4118030 Financiranje športnih programov – Razpis; 412000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam.
Razpisani so naslednji športni programi:
– športna vzgoja otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok (Obrazec št. 1)
– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (Obrazec št. 1)
– interesna športna vzgoja mladine
(Obrazec št. 1)
– športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (Obrazec št. 2)
– športna vzgoja mladine usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport (Obrazec
št. 2)
– športno rekreativna dejavnost občanov
(Obrazec št. 1),
– kakovostni šport (Obrazec št. 2),
– vrhunski šport (Obrazec št. 2),
– šport invalidov (Obrazec št. 1),
– razvojne in strokovne naloge v športu:
– usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu (Obrazec št. 3)
– športne, rekreativne in promocijske
prireditve (Obrazec št. 3)
– delovanje društev in zvez društev na
lokalnem nivoju (Obrazec št. 3)
– priznanja športnikom in športnim delavcem (Obrazec št. 3)
Proračunska sredstva bodo razdeljena
v skladu s sprejetim LPŠ v Občini Kočevje za leto 2012, ki je objavljen na spletnih
straneh:
* Občine Kočevje (http://www.kocevje.si)
in
* Javnega zavoda za šport Občine Kočevje (http://www.sport-kocevje.si)
oziroma na vpogled na sedežu Javnega
zavoda za šport Občine Kočevje, TZO 30,
Kočevje.
3. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na razpisu za sofinanciranje programov
športa lahko kandidirajo izvajalci športne dejavnosti in sicer:
– športna društva in klubi, registrirani po
Zakonu o društvih;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva za posamezna območja ali
panoge;
– zavodi, zasebniki ali druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju športnih
programov v Občini Kočevje prednost pred
drugimi izvajalci programov športa.
Izvajalci, ki kandidirajo na razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da se pravočasno prijavijo na javni
razpis;
– da imajo sedež v Občini Kočevje in
v njej pretežno izvajajo svojo športno dejavnost;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje

za uresničevanje načrtovanih športnih programov;
– da imajo zagotovljeno redno vadbo
najmanj 35 tednov v letu, razen v primeru,
ko kandidirajo s programi razvojnih in strokovnih nalog v športu;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
o plačani članarini in o registriranih tekmovalcih, če so registrirani po Zakonu o društvih;
– da so na podlagi zakonskih predpisov
najmanj eno leto registrirani za opravljanje
dejavnosti na področju športa.
4. Posebni pogoji javnega razpisa
Letni program športa v Občini Kočevje
za leto 2012 opredeljuje naslednje posebne
pogoje:
– v vsakem od razpisanih športnih programov navedenih v 2. členu tega razpisa
(razen razvojnih in strokovnih nalog v športu) se posameznemu izvajalcu praviloma
prizna ena vadbena skupina;
– na javnem razpisu izbranim športnim
programom, v katerih aktivno ne sodeluje
vsaj polovica udeležencev s stalnim bivališčem v Občini Kočevje, se točke, dodeljene
za strokovni kader in športni objekt, korigira
s korekcijskim faktorjem 0,5;
– vsakemu izvajalcu prijavljenemu za izvedbo športnih prireditev se letno prizna največ dve športni in/ali rekreativni prireditvi;
– programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnega kadra v športu se ovrednotijo na osnovi podatkov o pridobljeni
usposobljenosti iz preteklega koledarskega
leta! Vsakemu izvajalcu se prizna največ
toliko udeležencev strokovnega usposabljanja ali izpopolnjevanja, kolikor ima priznanih
skupin kakovostnega športa;
– izbranim izvajalcem Letnega programa
športa Občine Kočevje za leto 2012 se pri
izračunu točk, ki jim po Pravilniku pripadajo
za posamezen športni program, odštejejo
morebitne odobrene, vendar ne izvedene
dejavnosti v istem programu v letu 2011 –
izraženo v neizkoriščenih točkah;
– izbranim izvajalcem Letnega programa športa Občine Kočevje za leto 2012 se
pri izračunu točk, ki jim po Pravilniku pripadajo za „izobraževanje, usposabljanje in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu”
ter za „športne, rekreativne in promocijske
prireditve”, se za posamezno razvojno in
strokovno nalogo v športu, odštejejo točke
morebitnih odobrenih, vendar ne izvedenih
dejavnosti v istem programu v letu 2011.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2012.
6. Razpisni rok: rok za prijavo je do
vključno 19. 12. 2011.
7. Način dostave predlogov
Prijavo za sofinanciranje posameznih
vsebin in programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti
vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Vlogo je potrebno poslati na naslov: Javni zavod za šport Občine Kočevje, TZO 30,
1330 Kočevje, v zaprtih ovojnicah s svojim
naslovom in s pripisom »Javni razpis Šport
2011 – Ne odpiraj«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana
zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure na Javni
zavod za šport Občine Kočevje.
8. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij
Informacije in navodila za sodelovanje
pri razpisu dobijo kandidati na Javnem za-
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vodu za šport Občine Kočevje, TZO št. 30,
1330 Kočevje.
Kontaktna oseba: Sebastjan Vovko,
tel. 05/909-05-80 ali 041/424-617, e-naslov:
programi@sport-kocevje.si.
9. Informacija o razpisni dokumentaciji: predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo vsak delovni dan od 7. do
15. ure na sedežu Javnega zavoda za šport
Občine Kočevje, TZO 30, 1330 Kočevje.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
spletni strani Javnega zavoda (http://www.
sport-kocevje.si/portal/).
10. Odpiranje in obravnava prispelih vlog
ter obveščanje o izidu javnega razpisa
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno,
ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo
vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje prispelih vlog bo opravila komisija za odpiranje vlog. V primeru nepopolno
izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo bo občinska uprava v roku
osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo.
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo
izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje.
Pravočasno prispele in popolne prijave
bodo ovrednotene na osnovi Pravilnika za
vrednotenje športnih programov v Občini
Kočevje in Letnega programa športa v Občini Kočevje za leto 2012.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku osem dni po sprejeti odločitvi
strokovne komisije za izbor športnih programov. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Kočevje sklenil pogodbe o sofinanciranju
športnih programov.
Občina Kočevje
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Javne dražbe
Ob-5475/11
Popravek
V besedilu javne dražbe za prodajo nepremičnin v lasti Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada, ki jo
bo po pooblastilu dne 1. 12. 2011 izvedla
družba Stanovanjsko podjetje podjetje za
gospodarjenje z objekti, Ravne na Koroškem, Ob Suhi 19, objavljeni v Uradnem
listu Republike Slovenije, št. 90/2011 z dne
11. 11. 2011, se spremeni besedilo pod zaporedno št. 4. in 5. v točki 13.), poglavje I.
Predmet javne dražbe in izklicna cena, ki se
pravilno glasi:
»4. Poslovni prostor z oznako 145
v pritličju (tretja etaža), v izmeri 357,98 m2,
k.o. (2606) Semedela – identifikator:
2606-5373-145 in poslovni prostor z oznako 155, v pritličju (tretja etaža), v izmeri 17,50 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-155. Izklicna cena obeh
prostorov skupaj znaša 64.000,00 EUR, ki
ne vključuje 20% DDV. Izbrani kupec se bo
moral ob podpisu prodajne pogodbe zavezati, da bo dovolil Stanovanjskemu skladu
Republike Slovenije, javnemu skladu rušitev
že izgrajenega prostora z oznako 155 za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja za
drugo gradbeno fazo predmetnega objekta.
Stroški rušitve ne bodo bremenili izbranega
kupca.«
Dosedanja zaporedna št. 5., v točki 13.),
poglavje I. se črta.
Ta popravek velja takoj.
Stanovanjsko podjetje d.o.o.
Ravne na Koroškem
Št. 352-157/2011/66
Ob-5406/11
Na podlagi 29. 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) Ministrstvo za javno upravo razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe:
a) Oddaja v najem 8 opremljenih poslovnih prostorov na MMP Jelšane:
Parc. št. na kateri stoji
stavba

Katastrska občina

506/2, 516/1 in 516/2

Jelšane

506/2, 516/1 in 516/2

Jelšane

506/2, 516/1 in 516/2

Jelšane

3341/3, 3342/1 in 3342/2

Jelšane

3341/3, 3342/1 in 3342/2

Jelšane

Oznaka poslovnega
prostora
ŠPEDICIJA I, pritličje,
objekt J16 (vstop)
ŠPEDICIJA I,
1. nadstropje, objekt J16
(vstop)
ŠPEDICIJA III,
1. nadstropje, objekt J16
(vstop)
ŠPEDICIJA I, pritličje,
objekt J17 (izstop)
ŠPEDICIJA II, pritličje,
objekt J17 (izstop)

Velikost poslovnega
prostora

Prosto od

21,01 m2

takoj

21,07 m2

takoj

21,43 m2

takoj

16,88 m2

takoj

17,00 m2

takoj
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3341/3, 3342/1 in 3342/2

Jelšane

3341/3, 3342/1 in 3342/2

Jelšane

3303/4 in 3311/2

Jelšane

Št.

ŠPEDICIJA III, pritličje,
objekt J17 (izstop)
ŠPEDICIJA IV, pritličje,
objekt J17 (izstop)
MENJALNICA, objekt 19
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16,55 m2

takoj

17,03 m2

takoj

42,69 m

takoj

2

Poslovni prostori so namenjeni opravljanju dejavnosti špedicije, menjalnice oziroma
denarnega posredništva.
b) Oddaja v najem 2 opremljenih poslovnih prostorov na MMP Petišovci:
Parc. št. na kateri stoji
stavba

Katastrska občina

2564/3, 4203/1 in 2563/9

Petišovci

2564/3, 4203/1 in 2563/9

Petišovci

Oznaka poslovnega
prostora
ŠPEDICIJA I, in obsega
poslovne prostore ŠO.2
ter souporabo prostorov
ŠO.1 in ŠO.4.
ŠPEDICIJA II, in obsega
poslovne prostore ŠO.3
ter souporabo prostorov
ŠO.1 in ŠO.4.

Velikost poslovnega
prostora

Prosto od

18,20 m2

takoj

18,20 m2

takoj

Poslovni prostori so namenjeni opravljanju dejavnosti špedicije.
c) Oddaja v najem 4 opremljenih poslovnih prostorov na MMP Dragonja:
Parc. št. na kateri stoji
stavba
2393
2393
2393
2391/2

Katastrska občina
Raven
Raven
Raven
Raven

Oznaka poslovnega
prostora
ŠPEDICIJA I
ŠPEDICIJA II
ŠPEDICIJA III
MENJALNICA

Velikost poslovnega
prostora
29,77 m2
29,87 m2
29,87 m2
47,00 m2

Prosto od
takoj
takoj
takoj
1. 3. 2012

Poslovni prostori so namenjeni opravljanju dejavnosti špedicije, menjalnice oziroma
denarnega posredništva.
d) Oddaja v najem 3 opremljenih poslovnih prostorov na MMP Starod:
Parc. št. na kateri stoji
stavba
10/72
10/72
10/72

Katastrska občina
Starod
Raven
Raven

Oznaka poslovnega
prostora
ŠPEDICIJA II
ŠPEDICIJA IV
MENJALNICA

Velikost poslovnega
prostora
28,60 m2
28,82 m2
50,98 m2

Prosto od
takoj
takoj
takoj

Poslovni prostori so namenjeni opravljanju dejavnosti špedicije, menjalnice oziroma
denarnega posredništva.
e) Oddaja v najem 2 opremljenih poslovnih prostorov na MMP Gruškovje:
Parc. št. na kateri stoji
stavba

Katastrska občina

Oznaka poslovnega
prostora

Velikost poslovnega
prostora

Prosto od

1593/1 in 1606/6

Gruškovje

ŠPEDICIJA II, objekt 16
(vstop)

21,08 m2

takoj

1592/1

Žetale

ŠPEDICIJA I, objekt 17
(izstop)

16,88 m2

takoj

Poslovni prostori so namenjeni opravljanju dejavnosti špedicije.
f) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora na MMP Središče ob Dravi:
Parc. št. na kateri stoji
stavba

Katastrska občina

Oznaka poslovnega
prostora

Velikost poslovnega
prostora

Prosto od

904/4

Središče

PP S-0.1, S-0.2 in S-0.3

24,80 m2

takoj
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Poslovni prostori so namenjeni opravljanju dejavnosti špedicije.
g) Oddaja v najem 1 opremljenega poslovnega prostora na MMP Obrežje:

Parc. št. na kateri stoji
stavba

Katastrska občina

Oznaka poslovnega
prostora

Velikost poslovnega
prostora

Prosto od

92/8, 89/2, 88/10, 88/11,
88/9

Velika dolina

ŠPEDICIJA 6, pritličje,
objekt J15

13,11 m2

takoj

Poslovni prostori so namenjeni opravljanju dejavnosti špedicije.
h) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora na MMP Zavrč:

Parc. št. na kateri stoji
stavba

Katastrska občina

Oznaka poslovnega
prostora

Velikost poslovnega
prostora

Prosto od

177/22 in 35

Zavrč

ŠPEDICIJA III

14,74 m2

8. 1. 2012

Poslovni prostori so namenjeni opravljanju dejavnosti špedicije.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
a) Izklicna cena za poslovne prostore
na MMP Jelšane:
1. ŠPEDICIJA I, ki se nahaja v pritličju
objekta J16, vstop – 315,00 EUR
2. ŠPEDICJA I, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 190,00 EUR
3. ŠPEDICIJA III, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 190,00 EUR
4. ŠPEDICIJA I, ki se nahaja v pritličju
objekta J17 – 135,00 EUR
5. ŠPEDICIJA II, ki se nahaja v pritličju
objekta J17 – 135,00 EUR
6. ŠPEDICIJA III, ki se nahaja v pritličju objekta J17 – 135,00 EUR
7. ŠPEDICIJA IV, ki se nahaja v pritličju objekta J17 – 135,00 EUR
8. MENJALNICA, ki se nahaja v objektu J19 – 575,00 EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
posamezen poslovni prostor je 20,00 EUR.
b) Izklicna cena za poslovna prostora
na MMP Petišovci:
1. ŠPEDICIJA I – 450,00 EUR
2. ŠPEDICIJA II – 450,00 EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
posamezen poslovni prostor je 20,00 EUR.
c) Izklicna cena za poslovni prostor na
MMP Dragonja:
1. ŠPEDICIJA I – 300,00 EUR
2. ŠPEDICIJA II – 300,00 EUR
3. ŠPEDICIJA III – 450,00 EUR
4. MENJALNICA – 380,00 EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
posamezen poslovni prostor je 20,00 EUR.
d) Izklicna cena za poslovni prostor na
MMP Starod:
1. ŠPEDICIJA II – 230,00EUR
2. ŠPEDICIJA IV – 460,00 EUR
3. MENJALNICA – 740,00 EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
posamezen poslovni prostor je 20,00 EUR.
e) Izklicna cena za poslovni prostor na
MMP Gruškovje:
1. ŠPEDICIJA II, ki se nahaja v objektu 16 – 450,00 EUR
2. ŠPEDICIJA I, ki se nahaja v objektu
17 – 220,00 EUR.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
posamezen poslovni prostor je 20,00 EUR.
f) Izklicna cena za poslovni prostor na
MMP Središče ob Dravi:
1. PP S-0.1, S-0.2 in S-0.3 –
500,00 EUR
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
posamezen poslovni prostor je 20,00 EUR.
g) Izklicna cena za poslovni prostor na
MMP Obrežje:
1. ŠPEDICIJA 6 – 260,00 EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
posamezen poslovni prostor je 20,00 EUR.
h) Izklicna cena za poslovni prostor
na MMP Zavrč:
1. ŠPEDICIJA III – 300,00EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
posamezen poslovni prostor je 20,00 EUR.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Dodatne informacije lahko
dobite na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine,
Tržaška 21, Ljubljana, Urška Zagožen,
tel. 01/478-18-36.
5. Čas trajanja pogodbe: najemna pogodba bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena za določen čas enega leta.
6. Način in rok plačila
Najemodajalec bo za poslovne prostore
izstavljal mesečne račune za najemnino do
8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši dražitelj pa je dolžan plačati najemnino
v roku petnajstih dni od izdaje računa na
podračun enotnega zakladniškega računa
št. 01100-1006214304. Položena varščina
se šteje v plačilo prve najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja,
dnevnega čiščenja zunanjih površin, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti,
upravljanja in vzdrževanja, košnje, zimske
službe in morebitne druge stroške, ki jih
z uporabo povzroča najemnik.
7. Višina varščine
Pred javno dražbo morajo zainteresirani
dražitelji za nepremičnino položiti varščino
v višini:
a) MMP Jelšane
1. ŠPEDICIJA I, ki se nahaja v pritličju
objekta J16 – 315,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75600111 z navedbo namena nakazila: MP Jelšane, ŠPEDICIJA I,
pritličje, objekt J16.
2. ŠPEDICJA I, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 190,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75600211 z navedbo namena nakazila: MP Jelšane, ŠPEDICIJA I,
objekt J16.
3. ŠPEDICIJA III, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 190,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75600311 z navedbo namena nakazila: MP Jelšane, ŠPEDICIJA III,
objekt J16.
4. ŠPEDICIJA I, ki se nahaja v pritličju
objekta J17 – 135,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75600411 z navedbo namena nakazila: MP Jelšane, ŠPEDICIJA I,
objekt J17.
5. ŠPEDICIJA II, ki se nahaja v pritličju
objekta J17 – 135,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75600511 z navedbo namena nakazila: MP Jelšane, ŠPEDICIJA II,
objekt J17.

6. ŠPEDICIJA III, ki se nahaja v pritličju objekta J17 – 135,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75600611 z navedbo namena nakazila: MP Jelšane, ŠPEDICIJA III,
objekt J17.
7. ŠPEDICIJA IV, ki se nahaja v pritličju objekta J17 – 135,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75600711 z navedbo namena nakazila: MP Jelšane, ŠPEDICIJA IV,
objekt J17.
8. MENJALNICA, ki se nahaja v objektu J19 – 575,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75600811 z navedbo namena nakazila: MP Jelšane, MENJALNICA,
objekt J19.
b) MMP Petišovci:
1. ŠPEDICIJA I – 450,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75600911 z navedbo
namena nakazila: MP Petišovci, ŠPEDICIJA I.
2. ŠPEDICIJA II – 450,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75601011 z navedbo
namena nakazila: MP Petišovci, ŠPEDICIJA II.
c) MMP Dragonja:
1. ŠPEDICIJA I – 300,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75601111 z navedbo namena nakazila: MP Dragonja, ŠPEDICIJA
I.
2. ŠPEDICIJA II – 300,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75601211 z navedbo namena nakazila: MP Dragonja, ŠPEDICIJA
II.
3. ŠPEDICIJA III – 450,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75601311 z navedbo namena nakazila: MP Dragonja, ŠPEDICIJA
III.
4. MENJALNICA – 380,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75601411 z navedbo
namena nakazila: MP Dragonja, MENJALNICA.
d) MMP Starod:
1. ŠPEDICIJA II – 230,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75601511 z navedbo namena nakazila: MP Starod, ŠPEDICIJA II.
2. ŠPEDICIJA IV – 460,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75601611 z navedbo namena nakazila: MP Starod, ŠPEDICIJA IV.
3. MENJALNICA – 740,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75601711 z navedbo namena nakazila: MP Starod, MENJALNICA.
e) MMP Gruškovje:
1. ŠPEDICIJA II, ki se nahaja v objektu 16 – 450,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75601811 z navedbo
namena nakazila: MP Gruškovje, ŠPEDICIJA II.
2. ŠPEDICIJA I, ki se nahaja v objektu
17 – 220,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75601911 z navedbo
namena nakazila: MP Gruškovje, ŠPEDICIJA I.
f) MMP Središče ob Dravi:
1. PP S-0.1, S-0.2 in S-0.3 –
500,00 EUR
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na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75602011 z navedbo namena nakazila: MP Središče ob Dravi, PP
S-0.1, S-0.2 in S-0.3.
g) MMP Obrežje:
1. ŠPEDICIJA 6 – 260,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75602111 z navedbo namena nakazila: MP Obrežje, ŠPEDICIJA 6.
h) MMP Zavrč:
1. ŠPEDICIJA III – 300,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75602211 z navedbo namena nakazila: MP Zavrč, ŠPEDICIJA III.
V vseh primerih se po opravljeni javni
dražbi dražiteljem, ki ne uspejo, varščina
vrne v roku tridesetih dni brez obresti.
Opozorilo: Dražiteljem, ki bodo vplačali
varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi,
se varščina zadrži.
8. Ogled nepremičnin
Ogledi poslovnih prostorov, ki so navedeni v drugi točki tega razpisa, je možen po
naslednjem vrstnem redu:
– MMP Jelšane dne 28. 11. 2011, MMP
Dragonja dne 29. 11. 2011, MMP Starod
dne 30. 11. 2011, po predhodnem dogovoru
z naročnikom,
– MMP Petišovci dne 29. 11. 2011,
po predhodnem dogovoru z naročnikom,
– MMP Gruškovje dne 30. 11. 2011,
MMP Središče ob Dravi dne 1. 12. 2011,
MMP Zavrč dne 2. 12. 2011, po predhodnem dogovoru z naročnikom,
– MMP Obrežje dne 25. 11. 2011,
po predhodnem dogovoru z naročnikom.
Za vse navedene datume je ogled
po predhodnem dogovoru možen od 10.
do 11. ure.
9. Način, mesto in čas oddaje vseh zahtevanih dokumentov za predmetni nepremičnini pod 2. točko: zainteresirani dražitelji predložijo dokumente v zaprti kuverti,
najkasneje do 8. ure, dne 13. 12. 2011, na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, priporočeno po
pošti ali osebno na vložišče.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:
Javna dražba za najem poslovnega prostora na MMP Jelšane, Petišovci, Dragonja, Starod, Gruškovje, Središče ob Dravi,
Obrežje in Zavrč
Šifra zadeve:
Številka: 352-157/2011 (za MMP Jelšane)
in/ali
Številka: 352-157/2011 (za MMP Petišovci)
in/ali
Številka: 352-157/2011 (za MMP Dragonja)
in/ali
Številka: 352-157/2011 (za MMP Starod)
in/ali
Številka: 352-157/2011 (za MMP Gruškovje)
in/ali
Številka: 352-157/2011 (za MMP Središče ob Dravi)
in/ali
Številka: 352-157/2011 (za MMP
Obrežje)
in/ali
Številka: 352-157/2011 (za MMP Zavrč).
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Oznaka: »Ne odpiraj – Javna dražba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika!
10. Pogoji za pristop k javni dražbi
Zainteresirani dražitelji morajo ob pristopu k javni dražbi priložiti v roku:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– dokazilo, da so po standardni klasifikaciji dejavnosti:
a) za namen najema špedicije – registrirani za dejavnost: promet in skladiščenje
– špedicija in druge spremljajoče dejavnosti
oziroma
b) za namen najema menjalnice registrirani za dejavnosti: finančne in zavarovalniške dejavnosti – denarno posredništvo.
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik.
Dražitelji, ki bodo pristopili k javni dražbi
morajo imeti poravnane denarne obveznosti
do Ministrstva za javno upravo, kar morajo
izkazati s pisno izjavo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
11. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba za poslovne prostore iz druge točke tega
razpisa bo potekala dne 13. 12. 2011 v IV.
nadstropju Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana ob 10. uri.
12. Dodatne informacije in vprašanja: dodatne informacije lahko dobite na Ministrstvu
za javno upravo, Direktoratu za investicije in
nepremičnine, Tržaška 21, Ljubljana, Urška
Zagožen, tel. 01/478-18-36.
13. Ustavitev postopka: vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
ustavi postopek javne dražbe, pri čemer se
dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih
stroškov.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 294/2011
Ob-5431/11
Družbe: GOZD Ljubljana d.d., Gozdno
gospodarstvo Celje d.o.o. in Gozdno gospodarstvo Brežice d.o.o., s sedežem Tržaška
c. 2, 1000 Ljubljana, objavljajo na podlagi
Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov
v lasti Republike Slovenije poziv ponudnikom za sodelovanje na
javni dražbi
za prodajo okroglega lesa iglavcev
in listavcev,
ki bo v ponedeljek 28. 11. 2011, ob
10. uri, na sedežu družb: Tržaška c. 2, 1000
Ljubljana.
I/1 Gozdno gospodarstvo Celje d.o.o.
nudi naslednje blago:
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Okrogli les iglavcev in listavcev,
v skupni izmeri 140,83 m3 po izklicni ceni
7.453,05 EUR in vsebuje 20% DDV. Blago
se prodaja kot celota.
Okrogli les iglavcev se nahaja na pomožnem skladišču Tajna (na k.c.) v Jurkloštru,
okrogli les listavcev se nahaja na pomožnem skladišču (na k.c.) Zgornja cesta –
Loka pri Žusmu.
II/1 Gozdno gospodarstvo Brežice do.o.
nudi naslednje blago:
Okrogli les iglavcev in listavcev,
v skupni izmeri 100,90 m3 po izklicni ceni
6.132,44 EUR in vsebuje 20% DDV. Blago
se prodaja kot celota.
Okrogli les listavcev se nahaja na skladišču v Brežicah; okrogli les iglavcev in okrogli
les listavcev se nahaja na skladišču v Kozjem.
III/1 GOZD Ljubljana d.d. nudi naslednje
blago:
Okrogli les iglavcev in listavcev,
v skupni izmeri 128,11 m3 po izklicni ceni
7.862,47 EUR in vsebuje 20% DDV. Blago
se prodaja kot celota.
Okrogli les iglavcev in listavcev se nahaja na skladišču v Litiji.
Javna dražba je pisna. Ponudbe je potrebno predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – Javna dražba
za prodajo oblega lesa iglavcev in listavcev«
na naslov: Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana. Rok
za predložitev ponudb in plačilo varščine
je najkasneje do 24. 11. 2011, do 10. ure
na sedež družb na Tržaški c. 2, 1000 Ljub
ljana. Celotna razpisna dokumentacija se
lahko dvigne na sedežu družb proti plačilu
25 EUR na račun dražiteljev in sicer za vsako družbo posebej med 8. in 9. uro pri Romanu Celarcu, tel. 01/241-02-28, od dneva
objave dalje.
Gozd Ljubljana d.d.
GG Brežice d.o.o.
GG Celje d.o.o.
Št. 117/2011
Ob-5459/11
Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., objavlja na podlagi 16. člena Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10)
v nadaljevanju Uredba, poziv ponudnikom
za sodelovanje na
javni dražbi
za prodajo oblega lesa iglavcev
in listavcev,
ki bo 28. 11. 2011, ob 10. uri, v sejni sobi
na sedežu družbe, v Mariboru, na Tyrševa
ul. 15/I:
Koncesionar nudi naslednje blago:
– 74,25 m3 hlodov iglavcev,
– 21,26 m3 tehnične oblovine iglavcev,
– 10,83 m3 celuloznega lesa iglavcev,
– 116,49 m3 hlodov listavcev,
– 36,88 m3 goli listavcev.
skupaj 259,71 m3.
Vsi sortimenti imajo certifikat FSC.
Izklicna vrednost za celotni paket dražbe je 19.425,61 EUR. V vrednosti ni vštet
DDV.
Javna dražba je pisna. Ponudbe je potrebno predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s pripisom »Ne odpiraj -javna dražba
za prodajo oblega lesa iglavcev in listavcev«
prodajalcu na naslov koncesionarja. Rok
za predložitev ponudbe in plačilo varščine
je najkasneje zadnji delovni dan dan pred
odpiranjem do 14. ure. Celotna razpisna dokumentacija se dvigne proti plačilu 30 EUR

(v ceni ni vključen DDV) v tajništvu, na sedežu družbe, vsak delovni dan med 8. in
14. uro, od dneva objave dalje.
Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
Št. 466-20/2011
Ob-5417/11
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11) in v povezavi z Odlokom o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni
list RS, št. 36/98), Občina Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
objavlja
javno dražbo
najemnine za oddajo poslovnega
prostora v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
II. Predmet oddaje v najem je poslovni
prostor v Šmartnem pri Litiji:
– Staretov trg 25, ID 1847-474-15, v skupni izmeri 53,23 m2;
a) dejavnost: trgovska ali mirna storitvena,
b) ogled poslovnega prostora bo dne
2. 12. 2011 med 8. in 12. uro,
c) izklicna
mesečna
najemnina:
524,09 EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 1.572,27 EUR,
f) upravljavec prostora: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija
d.o.o.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: pravni posel je najemna pogodba, ki se za poslovni prostor sklene
z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po
končani javni dražbi. Če najugodnejši dražitelj v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, se šteje, da je odstopil od
najema.
IV. Osnovni pogoji najema, dejavnost in
čas oddaje v najem:
– Najemnik brez soglasja najemodajalca
ne sme poslovnega prostora oddati v podnajem.
– Najemnik je poleg najemnine dolžan
za poslovni prostor plačevati tudi druge
stroške, ki zajemajo: obratovalne stroške
v zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi
za zagotovitev pogojev za poslovanje v poslovnem prostoru (individualni obratovalni
stroški) in v stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški), stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča ter
morebitne ostale stroške v zvezi z uporabo
poslovnega prostora in skupnih delov stavbe, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Poslovni prostor se oddaja v najem
v stanju kakršnem je. Najemnik je dolžan
prevzeti poslovni prostor in ga začeti uporabljati v roku, ki bo določen v najemni pogodbi. Najemnik in najemodajalec se s pogodbo
dogovorita o obsegu in obliki potrebnih del
za usposobitev poslovnega prostora (kolikor
je to potrebno).
– Najemnik odgovarja za pridobitev
vseh soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za izvajanje njegove
poslovne dejavnosti v najetem poslovnem
prostoru.
– Poslovni prostor se kot zaključena celota in izključno za opravljanje dejavnosti
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(navedene pod črko a) II. točke te objave),
oddaja v najem za določen čas 5 let. Najemno razmerje se lahko po poteku petih let
izjemoma podaljša ponovno za nadaljnjih
pet let, če se s tem zasleduje načelo gospodarnosti ravnanja s stvarnim premoženjem
samoupravne lokalne skupnosti in je tako
zagotovljena optimalna ekonomska izkoriščenost tega premoženja, oziroma, če za to
obstajajo utemeljeni razlogi.
– Sklenjena najemna pogodba se potrdi
pri notarju tako, da najemna pogodba kot
zasebna listina dobi moč izvršilnega naslova
in je neposredno izvršljiva. Strošek potrditve te najemne pogodbe pri notarju bremeni
najemnika.
V. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2,
1275 Šmartno pri Litiji, dne 5. 12. 2011 s pričetkom ob 10. uri.
VI. Izklicna mesečna najemnina in najnižji znesek višanja: Izklicna mesečna
najemnina za poslovni prostor je določena na podlagi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov. Najemnina (tudi dražena, ki
se ne more znižati) se usklajuje mesečno
z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin
v RS in je po veljavnih predpisih oproščena
plačila davka, v primeru spremembe pa je
najemnik dolžan davek plačevati v skladu
z vsakokratnimi veljavnimi predpisi. Znesek
višanja najemnine je naveden pod črko d)
v II. točki te objave.
VII. Višina varščine: dražitelji morajo
do vključno 2. 12. 2011, plačati varščino
v višini trikratne izklicne mesečne najemnine (znesek varščine je posebej naveden
pod črko e) v II. točki te objave), na transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji
št. 01394-0100000193, odprt pri UJP, z navedbo »dražbena varščina za poslovni prostor Staretov trg 25«.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine ter način in rok plačila najemnine:
Plačana varščina se najugodnejšemu
dražitelju (najemniku) poračuna z najemnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena na
transakcijski račun (s katerega je bila plačana oziroma na račun, ki ga bo na dražbi predložil dražitelj) brez obresti v roku
10 dni po končani javni dražbi.
Najemodajalec bo za poslovni prostor redno mesečno izstavljal račune za najemnino
za tekoči mesec.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS
oziroma na območju države članice EU in
fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU.
– Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti še potrjen izpisek
iz sodnega registra (ne sme biti starejši od
30 dni) oziroma izpisek iz registra društev
pri pristojni upravni enoti, potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih od DURS-a (ne sme biti
starejše od 30 dni), potrdilo banke, da TRR
ni blokiran (ne sme biti starejše od 30 dni),
kratko poročilo o dosedanjih aktivnostih
s predstavitvijo programa – opisom dejavnosti in navedbo šifre z opisom dejavnosti
po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in
17/08) ter z navedbo celotne številke TRR in
banke (za primer vračila varščine). Zakoniti
zastopnik, ki na dražbi zastopa pravno osebo, mora predložiti izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled).

– Fizične osebe (s.p.) pa morajo predložiti kar morajo predložiti pravne osebe, razen izpiska iz sodnega registra, dodatno pa
še potrjen izpisek iz Poslovnega registra
Slovenije pri AJPES (ne sme biti starejši od
30 dni), dokazilo o državljanstvu in izvirnik
osebnega dokumenta (na vpogled).
– Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu
varščine (original) in osebnim dokumentom
(na vpogled).
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet
javne dražbe.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti listine in
dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih
državah, ki so enakovredne institucijam od
katerih se zahtevajo listine in dokazila za
slovenske državljane oziroma pravne osebe.
Kolikor takšnih dokazil – potrdila o poravnanih davčnih obveznostih ali potrdila o neblokiranem računu ne morejo pridobiti, pa
morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavijo, da imajo poravnane
davčne obveznosti in nimajo blokiranega
računa. Vse listine in dokazila oziroma potrdila, razen osebnega dokumenta, morajo
biti predložena v slovenskem jeziku.
– Če niso izpolnjeni prej navedeni pogoji,
interesent ne more dražiti na javni dražbi.
X. Pravila javne dražbe in drugi pogoji:
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo mesečno najemnino.
– Javna dražba najemnine za poslovni
prostor je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo in je noben od
udeležencev ne zviša pred tretjo ponovitvijo.
Po končani dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega
dražitelja, katerega pozove na podpis najemne pogodbe.
– Ugovor zoper opravljeni dražbeni postopek je mogoče podati dokler ni zaključen
zapisnik o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
oddajo v najem službenih, socialnih in neprofitnih stanovanj ter poslovnih prostorov.
– Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
najemna pogodba v 15 dneh po končani javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku, mu lahko najemodajalec
podaljša rok za sklenitev najemne pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo plačano varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše najemne pogodbe
v podaljšanjem roku, najemodajalec zadrži
njegovo varščino.
– Če najugodnejši dražitelj (najemnik)
odstopi od svoje ponudbe, najemodajalec
zadrži plačano varščino.
– Če najugodnejši dražitelj (najemnik)
ne podpiše najemne pogodbe v določenem
roku ali če pred podpisom ne plača najemnino do višine trimesečne izdražene najemnine, se šteje, da je odstopil od najema
in najemodajalec prav tako zadrži plačano
varščino.
XI. Informacije:
Interesenti lahko dodatne informacije
o pogojih javne dražbe in o poslovnem prostoru dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, na
tel. 01/896-28-02 ali pri upravljavcu prostora
KSP Litija d.o.o., na tel. 01/898-00-10.
Besedilo javne dražbe in namera je objavljena tudi na spletni strani Občine Šmartno
pri Litiji www.smartno-litija.si in na spletni
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strani upravljavca KSP Litija d.o.o. www.
ksp-litija.si.
XII. Ustavitev postopka: župan ali komisija s soglasjem župana, lahko do sklenitve
pravnega posla-najemne pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri
čemer se plačana varščina dražiteljem vrne
brez obresti.
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-5434/11
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi 20. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) in sprejetega
Letnega načrta razpolaganja z občinskim
nepremičnim premoženjem za leto 2011
objavlja
javno dražbo za prodajo
nepremičnega premoženja Občine Litija
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova
ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks
01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.
2. Opis predmeta prodaje je:
a) Del zemljiške parcele na Prečni ulici
v Litiji, 1338/16 gozd, v izmeri 649 m2, k.o.
1835 – Hotič do 449/649. Na delu nepremičnine obstaja predkupna pravica po Stvarnopravnem zakoniku. Na predmetni parceli
se nahaja cevovod javnega sistema oskrbe
z vodo Litija in hidrant ter cevovod javne
kanalizacije, zato bo istočasno ustanovljena
služnostna pravica za potek javnega sistema oskrbe z vodo Litija in hidrant ter za
javno kanalizacijo v korist občine.
b) Del zemljiške parcele (ki v naravi predstavlja nezazidano stavbno zemljišče – brez objekta) na Ježi, 297/37, v izmeri
cca 700 m2, k.o. 1838 Litija. Na predmetni
nepremičnini poteka javni vodovod – sekundarni priključek, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek javnega
vodovoda – sekundarni priključek v korist
občine.
c) Zemljiška parcela v Gabrovki, 170/3,
v izmeri 1226 m2, k.o. 1845 – Moravče (prodaja se zemljišče brez objekta) do 1/1.
d) Zemljiška parcela v Zagorici, 167/6,
v izmeri 670 m2, k.o. 1839 – Jablanica (prodaja se zemljišče brez objekta) do 1/1.
e) Zemljiška parcela v Zagorici, 167/31,
v izmeri 488 m2, k.o. 1839 – Jablanica (prodaja se zemljišče brez objekta) do 1/1.
f) Zemljiška parcela v Zagorici, 167/35,
v izmeri 68 m2, k.o. 1839 – Jablanica (prodaja se zemljišče brez objekta) do 1/1.
g) Zemljiška parcela ob Savski poti v Litiji, 184/6 travnik, v izmeri 993 m2, k.o. Litija
do 1/1. Na predmetni parceli se nahaja cevovod javne kanalizacije, zato bo istočasno
ustanovljena služnostna pravica za potek
javne kanalizacije v korist občine.
h) 2-sobno zasedeno stanovanje, z identifikacijsko številko posameznega dela stavbe 14, v izmeri 57,02 m2, v mansardi večstanovanjskega objekta na naslovu Ponoviška
cesta 9, Litija (identifikacijska številka stavbe 1549), k.o. 1835 – Hotič do 1/1.
i) 2-sobno nezasedeno stanovanje številka 1, z identifikacijsko številko posameznega dela stavbe 106, v izmeri 48,90 m2,
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v drugem nadstropju stanovanjske stavbe
na naslovu Ulica Mire Pregljeve 4, Litija
(identifikacijska številka stavbe 186), k.o.
1838 – Litija do 1/1.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod a) je izklicna cena 36.000,00 EUR brez
vključenega 20% DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod b) je izklicna cena 54.600,00 EUR brez
vključenega 20% DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod c) je izklicna cena 21.000,00 EUR brez
vključenega 20% DDV-ja oziroma 2% davka
na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod d) je izklicna cena 47.000,00 EUR brez
vključenega 20% DDV-ja oziroma 2% davka
na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod e) je izklicna cena 35.000,00 EUR brez
vključenega 20% DDV-ja oziroma 2% davka
na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod f) je izklicna cena 5.000,00 EUR brez
vključenega 20% DDV-ja oziroma 2% davka
na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod g) je izklicna cena 82.500,00 EUR brez
vključenega 20% DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod h) je izklicna cena 40.000,00 EUR
brez 2% davka na promet nepremičnin,
dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik
zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek
višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 2% davka na promet nepremičnin, ki
ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod i) je izklicna cena 64.600,00 EUR
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brez 2% davka na promet nepremičnin,
dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik
zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek
višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 2% davka na promet nepremičnin, ki
ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine:
Kupnino za nepremičnine pod a),
b), c), d), e), f), g), h) in i) poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija,
št. 01260-0100002491, v osmih dneh od
sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne
kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino.
Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov, povezanih
s pravnim poslom.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 5. 12. 2011, v veliki sejni
sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova
ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 14. uri.
Ponudniki morajo osebno ali po pošti na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava
za udeležbo mora prispeti v vložišče Občine
Litija, najkasneje do 5. 12. 2011, do 12 ure.
7. Višina varščine
Interesenti so dolžni najkasneje do 5. 12.
2011 do 11 ure, vplačati varščino v višini
10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Litija, št. 01260-0100002491, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za
nepremičnino pod a), oziroma b) oziroma c)
oziroma d) oziroma e) oziroma f) oziroma g)
oziroma h) oziroma i).
Najugodnejšemu dražitelju bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino
za nepremičnino, ki je predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se
varščina ne povrne.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom premoženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija
na tel. 01/896-34-58 ali na e-naslovu: manja.sarbek@litija.si.
9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje za nepremičnino, ki je predmet
javne dražbe, vse do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki premoženja ter se pravočasno prijavijo tako da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni (AJPES) – za
pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe (fotokopija osebnega dokumenta za fizične osebe mora biti
overjena pri upravni enoti ali pri notarju),
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
za pravne osebe in s.p, potrebno je predložiti original,

– predložijo davčno številko za fizične
osebe (davčna številka mora biti predložena v originalu oziroma overjena kopija pri
upravni enoti ali pri notarju) ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe,
– predložijo overjeno pooblastilo (pri
upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na
javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
Organizator bo pravočasno potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave. Interesenti,
ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka pred pričetkom dražbe.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija imenovana
pri županu,
– draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to
je do vključno 5. 12. 2011 do 12. ure, prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
overjeno pooblastilo s strani upravne enote
ali notarja,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je premoženje prodano za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
– če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko odstopi od dražbe, varščina
zapade v korist občine,
– izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče
trikrat. Če nobeden od udeležencev javne
dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista
cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena
izklicana trikrat, vodja javne dražbe, ugotovi,
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe (morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe),
– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) kakor tudi 20% DDV/ 2% davek na
promet nepremičnin plača kupec.
Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
Občina Litija
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Št. 900-1/2011
Ob-5483/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
Odloka o proračunu Mestne občine Ljub
ljana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11)
in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana
za leto 2011
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je poslovni prostor v pritličju, v izmeri 164,51 m2, v stavbi
na naslovu Dalmatinova 6a, z id oznako
nepremičnine 1737-546-11, parc. št. 2592,
k.o. Tabor.
Za stavbo na Dalmatinovi 6a, Ljubljana
še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato
bo vpis lastninske pravice na posameznem
delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se
Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo
kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo oziroma drugo listino za vpis lastninske pravice
na predmetnem posameznem delu. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz
morebiti drugače ugotovljene površine pri
izdelavi etažnega načrta.
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, drugih bremen je prosta. Kupec bo
z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni
pogodbi.
Izklicna cena: 347.850,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba.
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 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 po vzpostavitvi etažne lastnine.
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 8 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 31. 1.
2012 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 11, z začetkom
ob 11.30.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili
iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– Predloži izpisek iz sodnega registra
(samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne
sme biti starejši od treh mesecev,
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter
zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku
ali pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni
upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za poslovni prostor Dalmatinovi 6a, Ljubljana«.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali
ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba
je Mihaela Topolovec Šiker.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino bo možen po predhodnem dogovoru na zgoraj navedenem
kontaktu.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
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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:
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/
Mestna občina Ljubljana
Št. 900-1/2011
Ob-5485/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
Odloka o proračunu Mestne občine Ljub
ljana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11)
in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana
za leto 2011
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena.
Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:
1. Poslovni prostor (atelje) KO2, v polkletni etaži, v izmeri 19,90 m2 in skladiščni poslovni prostor KO1, v polkletni etaži,
v izmeri 33,60 m2, v stavbi na naslovu Veselova ul. 12, v Ljubljani, parc. št. 2171 in
pripadajočem zemljišču, ki pripada tej stavbi
na parc. št. 2175, k.o. Ajdovščina. MOL je
lastnica parc. št. 2171 in parc. št. 2175, k.o.
Ajdovščina, v deležu 806/10000.
in
2. Parc. št. 2176, v izmeri 991,00 m2
(delež MOL je 806/10000).
3. Parc. št. 2174, v izmeri 17,00 m2
(delež MOL je 806/10000).
4. Parc. št. 2173, v izmeri 17,00 m2
(delež MOL je 806/10000).
5. Parc. št. 2172, v izmeri 17,00 m2
(delež MOL je 806/10000).
6. Parc. št. 2177, v izmeri 16,00 m2
(delež MOL je 806/10000).
Poslovni prostor KO2, je zaseden z najemnikom, ki ima z MOL sklenjeno najemno
razmerje za določen čas z možnostjo podaljšanja. Prav tako je skladiščni poslovni prostor KO1 zaseden z najemnikom, ki
ima z MOL sklenjeno najemno razmerje za
nedoločen čas. Drugih bremen so nepremičnine proste. Kupec bo z dnem podpisa
pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti
najemodajalca po najemni pogodbi.
Izklicna cena: 82.563,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji
znesek
višanja
kupnine
je 200,00 EUR.
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4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba.
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 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 po vzpostavitvi etažne lastnine.
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 8 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 31. 1.
2012 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 11, 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 se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra
(samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne
sme biti starejši od treh mesecev,
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb)
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni
upravičenci morajo do začetka javne 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 nepremičnine na naslovu
Veselova ul. 12«.
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.
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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 predmetnih nepremičninah dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba je
Mihaela Topolovec Šiker.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino bo možen po predhodnem dogovoru na zgoraj navedenem
kontaktu.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana:
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/
Mestna občina Ljubljana
Št. 900-1/2011
Ob-5486/11
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 je poslovni
prostor v I. nadstropju, v izmeri 152,32 m2
v stavbi, na naslovu Gregorčičeva
ul. 7 v Ljubljani z id oznako nepremičnine
1721-375-16. Stavba na naslovu Gregorčičeva 7 v Ljubljani ima oznako 375 in stoji
parc. št. 26/18, k.o. 1721-Gradišče I. Za
stavbo na omenjenem naslovu še ni vzpostavljena dokončna etažna lastnina, zato
bo vpis lastninske pravice na posameznem
delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi dokončne etažne lastnine, pri čemer
pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da

bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis lastninske pravice.
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z MOL sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Drugih bremen je
nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.
Izklicna cena: 327.488,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor v kleti stavbe, v izmeri 13,39 m2
v stavbi, na naslovu Gregorčičeva
ul. 7 v Ljubljani z id oznako nepremičnine
1721-375-14. Stavba na naslovu Gregorčičeva 7 v Ljubljani ima oznako 375 in stoji
parc. št. 26/18, k.o. 1721-Gradišče I. Za
stavbo na omenjenem naslovu še ni vzpostavljena dokončna etažna lastnina, zato
bo vpis lastninske pravice na posameznem
delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi dokončne etažne lastnine, pri čemer
pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da
bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis lastninske pravice.
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z MOL sklenjeno najemno razmerje. Drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe
prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.
Izklicna cena: 23.030,80 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet javne dražbe je poslovni
prostor, ki se nahaja v vrstni hiši, na naslovu Teslova ul. 17 v Ljubljani z zemljiščem
na parc. št. 145/16, k.o. 2679 – Gradišče
II (id. znak 2679-145/16). Neto tlorisna
površina objekta po podatkih GURS znaša 213,90 m2.
Na parc. št. 145/16, 2679 – Gradišče II
(id. znak 2679-145/16) je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že
zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in
pripadajočo infrastrukturo v korist Telekom
Slovenije d.d.
Izklicna cena: 194.240,00 EUR
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba.
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 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 po vzpostavitvi etažne lastnine.
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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 8 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 6. 12.
2011 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 11, in sicer za
poslovni prostor št. 16 in 14 na naslovu:
Gregorčičeva 7 v Ljubljani ob 11. uri, za poslovni prostor na naslovu Teslova 17 v Ljub
ljani pa ob 11.15.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra
(samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni
upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za poslovni prostor št. 16
oziroma 14, na naslovu Gregorčičeva 7 oziroma za poslovni prostor, na naslovu Teslova 17«.
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 predmetnih nepremičninah dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba je
Mihaela Topolovec Šiker.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino bo možen po predhodnem dogovoru na zgoraj navedenem
kontaktu.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.

10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana:
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
Št. 900-1/2011
Ob-5490/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
Odloka o proračunu Mestne občine Ljub
ljana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11)
in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana
za leto 2011
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat.številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je poslovni prostor
št. P01, v izmeri 48,65 m2, v stavbi na naslovu Petkovškovo nabrežje 67 v Ljubljani
z ID oznako nepremičnine 1737-01904-8.
Stavba na naslovu Petkovškovo nabrežje 67
v Ljubljani ima oznako 1904 in stoji na parc.
št. 3688/0, v k.o. 1737-Tabor. Za stavbo
na omenjenem naslovu še ni vzpostavljena
dokončna etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi
dokončne etažne lastnine, pri čemer pa se
Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo
kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis lastninske pravice.
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z MOL sklenjeno najemno razmerje za določen čas. Drugih bremen je
nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.
Izklicna cena: 121.625,00 EUR.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba.
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal po-
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godbe, 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 8 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 po vzpostavitvi etažne lastnine.
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 6. 12. 2011 na sedežu
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, Klub 11, z začetkom ob 11.45.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra
(samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni
upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za poslovni prostor št. ____
na naslovu Petkovškovo nabrežje 67, Ljub
ljana«.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in
podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-34, elektronski naslov:
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marina.anzur@ljubljana.si, kontaktna oseba
je Marina Anžur.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino bo možen po predhodnem dogovoru na zgoraj navedenem
kontaktu.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana:
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
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Razpisi delovnih mest
Št. 396/11
Ob-5380/11
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Mestne knjižnice Piran (Uradne objave Primorske novice, št. 7/04) in Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Mestna knjižnica Piran (Uradne objave Primorske novice, št. 5/09), Svet Mestne knjižnice Piran razpisuje delovno mesto
direktorja Mestne knjižnice Piran.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
– aktivno znanje slovenskega in italijanskega jezika.
Kandidat za direktorja mora k prijavi predložiti program dela.
Kandidati pošljejo prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev skupaj s programom
dela v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet Mestne knjižnice Piran, Župančičeva ulica 4, 6330 Piran, s pripisom »Ne
odpiraj – razpis za direktorja knjižnice«.
Mestna knjižnica Piran
Št. 6/2011
Ob-5409/11
Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, na podlagi prvega odstavka 18. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
(Uradni list RS, št. 87/04 in 104/04 – popr.
in 98/08), objavlja javni razpis za prosto
delovno mesto
direktor
kongresno-komercialnega
programa/pomočnik generalnega direktorja.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat direktorja sektorja
traja pet let. Delo se opravlja na sedežu
Cankarjevega doma, kulturnega in kongresnega centra Ljubljana.
Za zasedbo delovnega mesta direktorja/pomočnika generalnega direktorja mora
kandidat poleg splošnih zakonskih pogojev
izpolnjevati še te pogoje:
– univerzitetna izobrazba oziroma visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali
magisterijem, ekonomske, organizacijske ali
druge ustrezne smeri (7. raven po Uredbi
o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema
izobraževanja in usposabljanja, Uradni list
RS, št. 46/06)
– najmanj 8 let delovnih izkušenj, od
tega 5 let na vodstvenih oziroma vodilnih
delovnih mestih
– poznavanje predpisov, ki urejajo delovanje javnih zavodov v kulturi
– aktivno znanje slovenskega jezika
– znanje svetovnega jezika najmanj na
nivoju zahtevnosti dodiplomskega študija
– znanje uporabe osebnega računalnika.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti predlog razvoja in dela kongresno-komercialnega sektorja za man-

datno obdobje (izdelava videnja razvoja
kongresno-komercialnega programa v kontekstu strategije zavoda).
Glede na zgoraj navedene pogoje, morajo kandidati k prijavi priložiti:
– predlog razvoja in dela kongresno-komercialnega sektorja za mandatno obdobje
– življenjepis
– fotokopijo potrdila o izobrazbi
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje oziroma fotokopijo druge verodostojne listine, iz katere sta
razvidna čas opravljanja dela na delovnem
mestu na VII. ali VI. stopnji zahtevnosti ter
na vodilnih/vodstvenih delovnih mestih
– fotokopijo dokazila o znanju tujega jezika.
Znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni
izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi na
strokovnih srečanjih, na katerih je kandidat
aktivno uporabljal tuj jezik ali z dokazilom
o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru
programa dodiplomskega ali podiplomskega
študija (fotokopija indeksa ali potrdilo šole).
Razpisna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili
in predlogom razvoja in dela kongresnokomercialnega sektorja za mandatno obdobje sprejemamo na naslovu: Cankarjev dom (kadrovska služba), Prešernova
cesta 10, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za
razpis PDM-6/2011 – Ne odpiraj«. Rok za
prijavo je 10 dni in začne teči dan po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu RS. Če je
prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto
zadnji dan roka za prijavo.
V izbirnem postopku bodo upoštevane
samo popolne vloge.
Tel. 01/241-71-07.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonsko določenem roku.
V besedilu zapisani izrazi v moški spolni
slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni
za ženske in moške.
Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center
Št. 1/2011
Ob-5427/11
Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma (Zavod Savinja) na podlagi 27. člena
Statuta zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) Zavoda Savinja.
Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je državljan/ka Republike Slovenije,
– ima najmanj šesto stopnjo ustrezne
strokovne izobrazbe,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušanj, od
tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih
mestih,
– pozna področja dejavnosti zavoda,
– izkaže andragoško pedagoško usposobljenost za mentorja PUD,

– predloži programske usmeritve in program dela zavoda za mandatno obdobje.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva
objave tega razpisa na naslov: Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma, Foršt 51,
3333 Ljubno ob Savinji, s pripisom »za svet
zavoda«.
Kandidati/tke bodo o izboru obveščeni
v roku 30 dni od objave razpisa.
Savinja,
zavod za razvoj podeželja in turizma
Št. 705-784/2011/4
Ob-5451/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 283. člena Zakona o izvršbi
in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 –
ZST-1, 45/08 – Zarbit, 28/09, 51/10 in 26/11,
v nadaljevanju: ZIZ):
– 1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrožnega sodišča
v Celju.
Razpisni pogoji:
Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje pogoje iz 281. člena ZIZ.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 281. člena
ZIZ),
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja iz 4. točke
prvega odstavka 281. člena ZIZ,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 281. člena ZIZ),
– ima srednjo tehnično ali drugo strokovno ter splošno izobrazbo, z navedbo
datuma izdanega potrdila o pridobljeni izobrazbi ter navedbo institucije, ki je potrdilo
izdala (3. točka prvega odstavka 281. člena
ZIZ),
– je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga je predpisal minister, pristojen za
pravosodje, z navedbo datuma izdaje potrdila o opravljenem izpitu (5. točka prvega
odstavka 281. člena ZIZ),
– ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja ter da
zoper njega ni v teku kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja, ki je lahko ovira
za imenovanje za izvršitelja (7. točka prvega
odstavka 281. člena ZIZ),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje dejanj izvršbe in
zavarovanja skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se
nanašajo na prostore in opremo izvršitelja
(Uradni list RS, št. 6/99 in 75/02), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju
pogojev glede prostorov razvidni zemljiško
knjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi
vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno,
da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena
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oseba (8. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za namen tega razpisnega postopka
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte
in pete alinee 3. točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Izbiro med kandidati, ki bodo izpolnjevali
vse pogoje za imenovanje, opravi minister
za pravosodje, pri čemer upošteva predvsem delovne izkušnje, delovno dobo in
oceno o vrednosti javnega zaupanja (šesti
odstavek 283. člena ZIZ).
Pisne prijave na razpisano mesto izvršitelja sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva ulica 3, Ljubljana, 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-142/2011
Ob-5457/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo in št. 77/09):
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Zunanjem oddelku Državnega
pravobranilstvu v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z
opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju
posebnih pogojev za imenovanje na mesto
državnega pravobranilca oziroma pomočnika državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke iz uradnih evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit,
z navedbo datuma opravljenega izpita.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-137/2011
Ob-5469/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09 in 33/11):

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– 2 prosti mesti višjega sodnika, ki bo
sodniško službo opravljal na Civilnem
in Izvršilnem oddelku Višjega sodišča
v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV:
h t t p : / / w w w. e u r o p a s s . c e d e f o p . e u r o pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi
z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano
sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-5472/11
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 58. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09 in 20/11) ter sklepa seje Sveta
Gimnazije Ledina z dne 10. 11. 2011, Svet
Gimnazije Ledina razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09 in 20/11),
in sicer:
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki

v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje;
2. izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali
za svetovalnega delavca na gimnaziji, na
kateri bo opravljal/a funkcijo ravnatelja;
3. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju;
4. ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor;
5. ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat/-ka mora prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let.
Pisne prijave morajo vsebovati dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, in
sicer:
– fotokopije dokazil o izobrazbi, nazivu,
opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem
ravnateljskem izpitu;
– dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji
in izobraževanju;
– potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje
RS;
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni
v kazenskem postopku, ki ga izda krajevno
pristojno okrajno sodišče;
– pisno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču zoper kandidata/-ko ni uveden
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost.
Prijave pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Gimnazija Ledina – za Svet
Gimnazije Ledina, Resljeva cesta 12, 1000
Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za
ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Gimnazije Ledina
Ob-5491/11
Svet Zavoda za usposabljanje Janeza
Levca, Karlovška cesta 18, Ljubljana, na
podlagi 54. člena Poslovnika Sveta Zavoda
razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora za imenovanje in
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje,
v skladu s 53. in 99. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB 5
ter spremembe – Uradni list RS, št. 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11). Kandidat mora
imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za pet let.
Začetek dela je 1. april 2012 oziroma
skladno s sklepom o imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, potrdilo o nekaznovanosti, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom, ter programom oziroma
vizijo razvoja ter dela zavoda za mandatno obdobje, pošljite najkasneje v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet Zavoda
za usposabljanje Janeza Levca, Karlovška
cesta 18, Ljubljana, z oznako »Prijava za
razpis za ravnatelja/ice«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo
o izboru v zakonitem roku.
Svet Zavoda za usposabljanje
Janeza Levca
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Druge objave
Št. 86/2011

Ob-5423/11
Popravek

V objavi Javnega zbiranja ponudb za
najem poslovnega prostora na gradu Bogenšperk za opravljanje gostinske dejavnosti, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 90
z dne 11. 11. 2011, se v četrtem odstavku:
Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb črtata 6. in 7. točka, 8. točka postane 6. točka, v sedmem odstavku:
Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
črta besedilo v odstavku »Merilo za izbor
je«:, in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
»Merilo za izbor je:
– reference 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
število točk.
Priznanja za kakovost gostinske ponudbe, ki jih podeljuje Turistično gostinska zbornica Slovenije: 10 točk;
Pisna priporočila pristojne sekcije gostincev pri Gospodarski ali Obrtni zbornici:
5 točk;
Pisne reference uporabnikov storitev ponudnika za delo v podobnih objektih: kulturne ustanove in gradovi. Maksimalno 3 reference, vsaka šteje 5 točk. Največje število
možnih točk je 15.
Skupaj: 30 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 70 točkami.
Formula:
Odstotek razlike (ponudba/najugodnejša
ponudba) * največje možno število točk (70)
= število točk za oceno
Primer izračuna točk glede na ceno:
Najugodnejši
Drugi
Odstotek razlike
Odstotek razlike * največje možno število točk
= število točk za oceno
Primer: število točk za oceno = 0,9 * 70 =
63 točk

20 eur (x)
18 eur (y)
18:20 = 0,9 (y: x = odstotek razlike)

Naslednji ima ceno
Odstotek razlike
Odstotek razlike * največje možno število točk
= število točk za oceno
primer: število točk za oceno

15,5 eur (z)
15,5: 20 =0,775(z: x = odstotek razlike)

0,775*70=54,25 točk

Posamezna ponudba lahko doseže največ 100 točk, od tega za reference 30 točk,
za ponujeno ceno največ 70 točk.«
Javni zavod Bogenšperk

Ob-5422/11
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega
razpisa s področja knjige (Uradni list RS,
št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov na področju
rezidenčnih štipendij za leto 2011
(oznaka JP4–RŠ–2011)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in področje javnega poziva
Predmet javnega poziva JP4–RŠ–2011
je sofinanciranje organizacije in izvedbe rezidenčnih štipendij.
Na področju lahko sodelujejo pravne
osebe, ki bodo zagotovile organizacijo in
izvajanje enomesečnih rezidenčnih štipendij
na lokacijah v tujini. Štipendije so namenjene vrhunskim in perspektivnim avtorjem
leposlovnih in esejističnih besedil, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku in bodo bistveno
prispevali k uveljavitvi slovenske kulture
v mednarodnem prostoru.
3. Cilji javnega poziva: cilji poziva so
promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih
del doma in v tujini, širjenje obzorij vrhunskih in perspektivnih avtorjev leposlovnih in
esejističnih besedil, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku.
4. Okvirna vrednost javnega poziva in
obdobje ter način za porabo dodeljenih
sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za javni poziv JP4–RŠ–2011 znaša predvidoma 28.500,00 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2011
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 (Uradni list RS, št. 96/10,
4/11 in 45/11 Odl. US: U-I-1/11-15).
JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
5. Višina financiranja in upravičeni stroški
Med upravičene stroške sodijo stroški,
neposredno povezani z izvedbo projekta organizacije in izvedbe rezidenčnih štipendij,
in sicer:
– stroški posamične enomesečne štipendije v višini 1.500,00 €,
– predvideni potni stroški štipendistov,
in sicer za vlak (2. razred), ali avtobus, ali
letalo (ekonomski razred), ali kilometrina,
največ v višini vrednosti železniške vozovnice 2. razreda,
– stroški bivanja in organizacije dogodka
največ v višini 1.000 €,
– stroški vizumov,
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– stroški za vzorčne prevode del štipendistov, in sicer za prozno besedilo največ
v obsegu 1 AP (30.000 znakov s presledki)
po tarifi 22 € na stran (1.850 znakov), za
poezijo pa največ pet pesmi ali sto verzov
po pavšalni tarifi 352 € za pet pesmi ali sto
verzov,
– stroški organizacije in izvajanja rezidenčnih štipendij, največ v višini 10% vseh
upravičenih stroškov.
JAK bo izbranim izvajalcem projektov sofinancirala do 100% vseh upravičenih stroškov na prijavljeni kulturni projekt.
Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu JP4–RŠ–2011
Prijavitelji na javnem pozivu JP4–
RŠ–2011 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so vsaj tri leta registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije
po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R)
ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po
Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58)
na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu;
– da so v obdobju 2007–2011 izvedli vsaj
en projekt s področja organiziranja ali podeljevanja rezidenčnih štipendij;
– da gre v načrtovanju vsebin ali dogodkov izključno za promocijo in uveljavljanje
slovenskega leposlovja in esejistike v tujini
in da prijavljeni projekt sledi ciljem, navedenim v opredelitvi področja v točki 2 javnega
poziva JP4–RŠ–2011;
– da bodo lokacije za rezidenčne štipendije v najmanj štirih različnih državah oziroma krajih v tujini;
Dokazilo: pismo o nameri ali pogodba
med prijaviteljem ter pravno osebo s sedežem v tujini, ki bo izvajala program rezidenčnih štipendij v tujini.
– da predlagajo projekt s pregledno in
realno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvedbe
projekta. Prijavljeni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti
prihodki in odhodki prijavljenega projekta
enaki (prihodki = odhodki)!
Dokazilo: prijavni obrazec OBR-RŠ
– da prijavljajo projekte, ki v letu 2011
oziroma za leto 2011 niso bili izbrani na katerem od razpisov ali pozivov JAK;
– da za isti projekt in isti namen niso
pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna;
– da prijavljajo kulturne projekte, ki bodo
v celoti realizirani do konca aprila 2013;
– da se z istim kulturnim projektom na
javni poziv JP4–RŠ–2011 prijavljajo samo
enkrat;
– da za isti projekt na javni poziv JP4–
RŠ–2011 poda vlogo le en prijavitelj.
7. Kriteriji za ocenjevanje prijav in njihova
uporaba
Zap.
Kriteriji javnega poziva (RŠ)
št.
1. Reference prijavitelja
2. Reference pravne osebe v tujini, ki bo izvajala program rezidenčnih
štipendij v tujini
3. Število lokacij oziroma držav in jezikovnih skupin v tujini, kjer bodo
potekali programi rezidenčnih štipendij
4. Število rezidenčnih štipendij v tujini
Skupno število točk

Možno
št. točk
25
40
25
10
100

Izbrani bodo tisti kulturni projekti, ki bodo
v postopku izbire javnega poziva ocenjeni
višje.
Kriteriji javnega poziva so ovrednoteni
s točkami, pri čemer je pri posameznem
kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih
točk za projekt je 100 točk, financirani pa
so lahko projekti, ki prejmejo več kot 81
točk. Višina odobrenih sredstev za projekt
je odvisna od skupne višine prejetih točk
za posamezen projekt (od 81 do 100 točk),
obsega in finančne zahtevnosti projekta ter
sredstev, ki so namenjena javnemu pozivu
JP4–RŠ–2011.
8. Dokumentacija javnega poziva
Dokumentacija javnega poziva JP4–
RŠ–2011 obsega:
– besedilo javnega poziva JP4–
RŠ–2011;
– prijavni obrazec OBR–RŠ.
Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani JAK: www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega poziva JP4–RŠ–2011
lahko zainteresirani v roku javnega poziva
dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delovnik,
med 10. in 12. uro.
Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo poziva:
prijavni obrazec OBR– RŠ.
9. Rok javnega poziva in način oddaje
vlog
Prijavitelji morajo vlogo, izpolnjeno v celoti, datirano, žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeno skladno z zahtevami, predložiti na
naslov: Javna agencija za knjigo Republike
Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
(s pripisom: za JP4–RŠ–2011). Na hrbtni
strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja:
uradni naziv in naslov (sedež).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave javnega poziva JP4–RŠ–2011 v Uradnem listu RS z dne 18. 11. 2011 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje z iztekom zadnjega dne roka
za oddajo prijav, ki je 19. 12. 2011.
Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za vložitev
prijav. Prijavo je možno oddati tudi osebno
na naslovu JAK, vsak delavnik med 10. in
12. uro.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva JP4–RŠ–2011!
Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11).
10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge na javni poziv JP4–RŠ–2011 se
bodo obravnavale posamično in vsaka vloga predstavlja ločeno upravno zadevo. Vloge, prispele na javni poziv JP4–RŠ–2011,
bo odpirala uradna oseba JAK po vrstnem
redu njihovega prispetja.
Vloge neupravičenih oseb bodo izločene
iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi
s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10).
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
sedmih dni dopolnijo.
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Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno
nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo
vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (četrti odstavek 111. člena
v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni
list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo strokovni komisiji JAK za mednarodno
promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike. Strokovna komisija JAK
za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike bo vloge ocenjevala po vrstnem redu njihovega
prispetja.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije JAK za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in
znanstvene publicistike odločil direktor JAK
z odločbo o sofinanciranju posameznega
kulturnega projekta.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK:
www.jakrs.si, osebno ali telefonsko, vsak delovni dan med 10. in 12. uro: Katja Stergar:
katja.stergar(at)jakrs.si, tel. 01/369-58-27.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Št. 478-610/2011-7
Ob-5435/11
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in
Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih prevoznih sredstev
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana.
2. Predmet prodaje
12 kosov rabljenih prevoznih sredstev (7
osebnih vozil, 1 terenski avto, 1 kombinirano
vozilo in 3 bivalne prikolice)
Zap. št.

Leto izdelave

Prevoženi km

1.

RENAULT CLIO RT 1,2 5V

Naziv in tip vozila

1999

95.970

OSEBNI

2.

VW GOLF CL

1993

98.907

OSEBNI

3.

FIAT BRAVA 1,4 SK

1997

149.379

OSEBNI

4.

RENAULT CLIO1,2 EXPRESION

2003

111.456

OSEBNI

5.

VW GOLF CL

1995

209.273

OSEBNI

6.

FIAT PANDA 1,1 TREKKING (4X4)

1996

65.473

OSEBNI

7.

VW GOLF 1,6 CL

1994

227.000

OSEBNI

8.

RENAULT 5 EXPRESS

1993

86.421

9.

CHRYSLER JEEP WRANGLER

1992

135.380

10.

BIVALNA PRIKOLICA ADRIA

11.

BIVALNA PRIKOLICA ADRIA

12.

BIVALNA PRIKOLICA ADRIA
Ponudniki morajo ponuditi odkup vseh
kosov, ki so predmet prodaje, skupaj.
3. Ogled rabljenih prevoznih sredstev:
ogled rabljenih prevoznih sredstev bo mogoč 28. in 29. 11. 2011, od 9. do 13. ure, na
lokaciji Ljubljana Šentvid, po predhodnem

Opomba

KOMBINIRANO
TERENSKI
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dogovoru z osebo za stike: Avgust Fortuna,
tel. 01/471-22-28 ali 051/674-659.
4. Višina varščine
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 800 evrov. Varščino vplačajo na transakcijski račun Ministrstva za obrambo, št. 01100-6370191114,
s pripisom, varščina za nakup rabljenih prevoznih sredstev 4/2011.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne
bo sklenil, ponudnikom, ki ne bodo uspeli,
pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po poslanem pisnem obvestilu o izbiri.
5. Pogoji prodaje:
– Rabljena prevozna sredstva so naprodaj po načelu videno–kupljeno.
– Mogoč je samo odkup vseh kosov skupaj.
– Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno. Ponujena cena mora
biti izražena v evrih in ne sme biti nižja od
8.000 evrov. Če je med prejetimi ponudbami
več najugodnejših ponudb, bo prodajalec
ponudnika izbral na podlagi dodatnih pogajanj. Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku
osmih dni od javnega odpiranja ponudb.
– Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni
po potrditvi prejema obvestila o izbiri skleniti
s prodajalcem prodajno pogodbo.
– Kupec mora rabljena prevozna sredstva prevzeti do 29. 2. 2012, vendar ne pred
plačilom celotne kupnine.
– Stroške, povezane s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve, plača kupec.
– Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje.
Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
ponudnika, naslov in telefonsko številko ter
ponujeno ceno.
Predložiti je potrebno:
– potrdilo o vplačani varščini,
– priloženo celotno številko računa z navedbo banke,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– pooblastilo za sodelovanje pri odpiranju ponudb, če je oseba zastopnik.
6. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najpozneje v roku
15 dni na račun Ministrstva za obrambo,
št. 01100-6370191114. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
7. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo prispele najpozneje
do 9. 12. 2011, do 12. ure na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, po pošti ali osebno na vložišče.
Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za odkup rabljenih prevoznih sredstev 4/2011«. Na zadnji
strani ovojnice mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
8. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na dano ponudbo najmanj do 1. 3. 2012.
9. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo 12. 12. 2011 ob 13. uri,
v prostorih Ministrstva za obrambo, Vojkova
cesta 59, Ljubljana.
10. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek
prodaje ustavi, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
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11. Oseba za stike za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Janka Pavšek
Bantan, tel. 01/471-29-40 ali 01/471-23-05,
el. naslov: Janka.Pavsek.Bantan@mors.si.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletni strani Ministrstva za
obrambo: http://www.mors.si.
Ministrstvo za obrambo
Ob-5450/11
Slovenske železnice, d.o.o., (v nadaljevanju: SŽ) Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljub
ljana na podlagi Pravilnika o ravnanju z nepremičnim premoženjem družbe SŽ z dne
9. 11. 2010 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin – počitniških
enot
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Barbariga pri Puli, apartma št. 37/104,
površine 36,99 m2 z ložo, ki se nahaja v 1.
nadstropju počitniškega objekta P+1, zgrajenega leta 1980.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina
SŽ evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi
Pula, na parcelni številki 7706, št. zk vl.
7311, k.o. Vodnjan, površine 115 m2 v solastnem deležu 1/2 od celote in na parcelni
številki 7938/4, št. zk vl. 7627, k.o. Vodnjan,
površine 13 m2 v solastnem deležu 1/4 od
celote.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
57.000,00 EUR.
2. Mareda pri Novigradu, Mareda 8,
apartma št. 124, površine 42,28 m2 z ložo in
teraso, ki se nahaja v 1. nadstropju počitniškega objekta P+2, zgrajenega leta 1986.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina
SŽ evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi
Buje kot samostojni etažni del na parcelni
številki 1191/42, št. zk vl. 3076/25, k.o. Novigrad v lastniškem deležu 1/1.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
52.000,00 EUR.
3. Mareda pri Novigradu, Mareda 9,
apartma št. 131, površine 37,19 m2 z ložo in
teraso, ki se nahaja v 1. nadstropju počitniškega objekta P+2, zgrajenega leta 1986.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina
SŽ evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi
Buje kot samostojni etažni del na parcelni
številki 1191/67, št. zk vl. 2892/19, k.o. Novigrad v lastniškem deležu 1/1.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
51.500,00 EUR.
4. Mareda pri Novigradu, Mareda 8,
apartma št. 214, površine 39,22 m2 z teraso, ki se nahaja v 2. nadstropju počitniškega
objekta P+2, zgrajenega leta 1986.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina
SŽ evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi
Buje kot samostojni etažni del na parcelni
številki 1191/42, št. zk vl. 3076/30, k.o. Novigrad v lastniškem deležu 1/1.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
52.000,00 EUR.
5. Červar – Porat pri Poreču, Pinot 1,
apartma št. 9, površine 37,50 m2 z ložo in
dvoriščem, ki se nahaja v pritličju počitniškega objekta P+2, zgrajenem leta 1975.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina
SŽ evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi
Poreč kot samostojni etažni del na parcelnima številkama 868/2 in 868/23, št. zk vl.
459/6, k.o. Poreč v lastniškem deležu 1/1.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
65.000,00 EUR.

6. Červar – Porat pri Poreču, Pinot 2,
apartma št. 12, površine 31,92 m2 z ložo in
dvoriščem, ki se nahaja v pritličju počitniškega objekta P+2, zgrajenega leta 1975.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina
SŽ evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi
Poreč kot samostojni etažni del na parcelni
številki 868/4, št. zk vl. 419/3, k.o. Poreč
v lastniškem deležu 1/1.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
47.000,00 EUR.
7. Červar – Porat pri Poreču, Pinot 3,
apartma št. 26, površine 37,50 m2 z ložo in
dvoriščem, ki se nahaja v pritličju počitniškega objekta P+2, zgrajenega leta 1975.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina
SŽ evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi
Poreč kot samostojni etažni del na parcelnima številkama 868/7 in 868/25, št. zk vl.
3840/4, k.o. Poreč v lastniškem deležu 1/1.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
55.000,00 EUR.
8. Červar – Porat pri Poreču, Park Motovun 3, apartma št. 121, površine 40,03 m2
z ložo, ki se nahaja v 1. nadstropju počitniškega objekta P+2, zgrajenega leta 1975.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina SŽ
evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi Poreč
kot samostojni etažni del na parcelni številki
865/97, št. zk vl. 281/21, k.o. Poreč v lastniškem deležu 1/1.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
54.500,00 EUR.
Nepremičnine so proste bremen. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet
nepremičnin, ki se ga zavezuje plačati kupec.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javnega
zbiranja pisnih ponudb. Pisno ponudbo za
nakup posamezne nepremičnine je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti
osebno v zaprti ovojnici na naslov: Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nepremičnine, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana,
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– Ne odpiraj! – (navedba enote pod zaporedno številko).
Rok za predložitev ponudb je 6. 1. 2012.
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene na naslov: Slovenske železnice, d.o.o.,
Področje za nepremičnine, Kolodvorska
ulica 11, 1000 Ljubljana, najkasneje do
vključno 6. 1. 2012, do 13. ure.
Odpiranje ponudb bo 10. 1. 2012, v prostorih SŽ, Steklena dvorana, s pričetkom
ob 9. uri.
Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, domače in tuje, ki izpolnjujejo pogoje
za nakup nepremičnine v Republiki Hrvaški
in ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, ki
obsega naslednje podatke in listine (posebej
za vsako posamično nepremičnino – počitniško enoto, objekt):
– identifikacijski podatki (ime in priimek
oziroma firmo, naslov, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko) ter tudi hrvaško OIB (osobni identifikacijski broj) številko
kolikor jo že ima,
– zaporedna številka nepremičnine iz
objave in druge natančne podatke nepremičnine za katero kandidirajo in dajejo ponudbo,
– ponujena ceno v EUR, v absolutnem
znesku za posamezno nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od navedene objavljene izhodiščne prodajne cene,
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– navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa ponudnika
(naziv banke in številka računa),
– fizične osebe morajo obvezno priložiti
fotokopijo dokumenta za identifikacijo (kopijo osebnega dokumenta), pravne osebe
morajo obvezno priložiti overjen izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in
samostojni podjetniki posamezniki priložiti
priglasitveni list,
– potrdilo o plačani varščini,
– pisno izjavo ponudnika, da je seznanjen z zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine in, da se strinja z razpisnimi pogoji.
Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu “videno-kupljeno”.
Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, ponujena cena pa izražena
v EUR.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden točen naslov ponudnika.
Ponudnik je dolžan do izteka roka za
oddajo ponudb plačati varščino v višini 10%
izhodiščne cene nepremičnine, za katero
je oddal ponudbo, in sicer namen nakazila
»varščina – (navedba enote pod zaporedno številko)«, ki jo je potrebno plačati na
transakcijski račun SŽ, št. 0292 3001 9346
887, odprt pri NLB, d.d.. Plačana varščina
se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Do roka za oddajo ponudb, ki je določen
s tem razpisom, lahko ponudnik dopolni oddano ponudbo.
Kupec s sodelovanjem v postopku javnega zbiranja ponudb potrjuje, da je seznanjen
s stanjem nepremičnine in se odreka odškodninskim zahtevkom iz naslova stvarnih
napak.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
posamezno nepremičnino bo odločala najvišja ponujena cena. V primeru prejema več
ponudb z navedbo iste kupnine, bodo ponudniki pozvani k dopolnitvi ponudbe – na
pogajanja.
Nepremičnina bo prodana ponudniku, za
katerega bo imenovana Komisija ugotovila,
da je podal najugodnejšo ponudbo in bo
s sklepom poslovodstva izbran za najugodnejšega ponudnika.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najpozneje do 30. 1. 2012.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu
obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. V tem roku mora uspeli ponudnik
priskrbeti kopijo potrdila OIB (davčna številka na Hrvaškem) in notarsko overjeno
kopijo osebnega dokumenta, kolikor le-ta ni
hrvaški državljan, žig notarske overitve pa
uradno prevesti v hrvaški jezik. V tem roku
mora uspeli ponudnik, ki ni hrvaški državljan, predložiti prodajalcu dokaz, da je ob
prilaganju mapne kopije, za namen vknjižbe v statusu državljana EU, pri pristojnem
urbanističnem organu RH zaprosil za izdajo potrdila o statusu parcele (dokaz, da se
parcela na kateri je stavba zgrajena nahaja
v stavbni coni) ter potrdila ministrstva za
kulturo RH v Zagrebu, da se nepremičnina
ne nahaja v z zakonom zaščitenem območju
na katerem je omejen promet z nepremičninami v korist tujih pravnih ali fizičnih oseb.
Prodajalec ob objavi te ponudbe jamči, da
so vse predmetne nepremičnine primerne
za prodajo državljanom EU.

Kolikor najugodnejši ponudnik oziroma
izbrani kupec v navedenem roku ne sklene
kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača
celotne kupnine, se prodajni postopek razveljavi, varščino pa obdrži prodajalec.
Stroške priprave pogodbe, sklenitve in
izvedbe vpisa v zemljiško knjigo nosi prodajalec.
Stroške zemljiškoknjižnega prenosa ter
plačilo davka na promet nepremičnin nosi
kupec.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti
v roku 15 dni od datuma izstavitve računa,
po sklenitvi pogodbe.
Nepremičnine bodo proste in na razpolago za primopredajo (za izročitev v uporabo in posest) izbranim kupcem, po plačilu
kupnine.
Ponudniki so vezani na dano ponudbo
do 31. 3. 2012.
Prodajalec si pridržujejo pravico, da brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb do
sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne varščina, kolikor je že bila vplačana.
Obveznost družbe Slovenske železnice,
d.o.o., da sklene s ponudnikom, ki pisno
ponudi najvišjo ceno, prodajno pogodbo, je
izključena.
III. Ogled nepremičnin in dodatne informacije
Nepremičnine si lahko po predhodnem
dogovoru ogledate:
– v petek 2. decembra 2011, Mareda
ob 9. uri, Červar ob 11. uri, Barbariga ob
14. uri.
– v soboto 17. decembra 2011, Mareda
ob 9. uri, Červar ob 11. uri, Barbariga ob
14. uri.
Kontakt:
Tanja
Ovuka,
tel. 00385/981-758-273.
Dodatne informacije o vsebini objave lahko
ponudniki pridobijo na tel. 00386 1/291-46-14
ga. Janja in 00386 1/291-42-93 ga. Maja.
Besedilo javnega zbiranja ponudb bo
objavljeno na spletni strani SŽ: www.slozeleznice.si.
Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-5471/11
Na podlagi Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega
zavarovanja in Slovenske odškodninske
družbe (Uradni list RS, št. 79/10 in 26/11)
in 10. člena Statuta Modre zavarovalnice,
d.d. (v nadaljevanju Modre zavarovalnice),
odbor Kapitalskega vzajemnega pokojninskega sklada (v nadaljevanju odbor KVPS),
objavlja
javni poziv
zavarovancem Modre zavarovalnice
(z izjemo zavarovancev ZVPSJU)
k posredovanju prijav kandidatov
za člana nadzornega sveta
Modre zavarovalnice
Skladno z Zakonom o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega
zavarovanja in Slovenske odškodninske
družbe (Uradni list RS, št. 79/10 in 26/11,
v nadaljevanju: ZPKDPIZ) se polovica članov nadzornega sveta zavarovalnice imenuje na predlog zavarovancev zavarovalnice,
pri čemer ZPKDPIZ določa, da se način
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imenovanja te polovice članov nadzornega
sveta določi v Statutu Modre zavarovalnice.
Statut Modre zavarovalnice je na podlagi navedenega zakonskega pooblastila v 10. členu določil, da se en član predlaga v imenu
zavarovancev zavarovalnice, ki hkrati niso
tudi zavarovanci Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence (v
nadaljevanju ZVPSJU).
Zato odbor KVPS v skladu zakonskimi
pogoji in kriteriji za imenovanje članov organov nadzora v Modri zavarovalnici objavlja javni poziv, s katerim poziva vse zavarovance Modre zavarovalnice, z izjemo
članov ZVPSJU, da pošljejo odboru KVPS
prijave kandidatov za člana nadzornega
sveta Modre zavarovalnice. Izmed prijavljenih kandidatov bo odbor KVPS izbral enega
kandidata in predlog za njegovo imenovanje posredoval nadzornemu svetu Modre
zavarovalnice, ki ga bo v skladu z zakonom
vključil v predlog sklepa za skupščino.
Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje,
ki jih določata zakon, ki ureja gospodarske
družbe in zakon, ki ureja zavarovalništvo.
K kandidaturi za člana nadzornega sveta
je treba predložiti:
– izjavo kandidata, da izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za imenovanje za
člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice, in da soglaša s kandidaturo za člana
nadzornega sveta – Priloga 1,
– izjavo kandidata o privolitvi v obdelavo in uporabo osebnih podatkov v procesu akreditacije in nominacije za člana
nadzornega sveta Modre zavarovalnice –
Priloga 2,
– življenjepis kandidata. Kandidati naj
za predstavitev svojega šolanja in kariere
uporabijo predlogo za Europass življenjepis.
Vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice so navedeni v Prilogi 3.
Vse navedene priloge se nahajajo na
spletni strani: http://www.modra-zavarovalnica.si/o-nas/uradne-objave/
Vloge z življenjepisom in prilogami je potrebno poslati na naslov: Modra zavarovalnica, d.d., Dunajska 119, 1000 Ljubljana,
v zaprti pisemski ovojnici s pripisom; »Javni
poziv odbora KVPS – kandidatura za člana
nadzornega sveta Modre zavarovalnice –
Ne odpiraj«, najpozneje do 23. 11. 2011 do
12. ure.
Modra zavarovalnica, d.d. bo prispele prijave kandidatov posredovala odboru
KVPS v nadaljnji postopek. Vse podatke,
vsebovane v prijavah, bo brezpogojno varovala ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04, 113/05).
Izbrani kandidat, ki ga bo odbor KVPS
izbral in posredoval predlog za njegovo imenovanje za člana nadzornega sveta, nadzornemu svetu Modre zavarovalnice, d.d. bo
o tem pisno obveščen. V tem postopku ni
možnosti vlaganja pravnih sredstev.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Modra zavarovalnica, d.d.
Št. 07/11
Ob-5425/11
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu
in 67. členom Statuta Odvetniške zbornice

Stran

2686 /

Št.

93 / 18. 11. 2011

Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške
zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in
imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Romana Sladič,
rojena 27. 7. 1978 v Ljubljani, z dnem 15. 9.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani,
Resljeva cesta 25 (zaposlena pri odvetniku
Mele Petru).
Obveščamo vas, da se Barbara Šoln,
rojena 7. 1. 1979 v Ljubljani, z dnem 20. 9.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Trzinu, Hrastovec 21 (zaposlena pri odvetnici Vlasti
Rehar).
Obveščamo vas, da se mag. Urša Klemenčič, rojena 16. 3. 1983 v Ljubljani,
z dnem 1. 10. 2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Čufarjeva 3.
Obveščamo vas, da se Sabina Novak,
rojena 8. 9. 1975 v Ljubljani, z dnem 15. 9.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Tivolska cesta 48 (zaposlena v Odvetniški
družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji
o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Minka Alagič, rojena 16. 6. 1979 v Mariboru, z dnem 1. 8.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Cigaletova ulica 11 (zaposlena pri odvetnici
Nadjuši Koželj).
Obveščamo vas, da se Andrejka Ribnikar, rojena 14. 12. 1977 v Brežicah, z dnem
12. 7. 2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Prešernova cesta 14 (zaposlena pri
odvetniku mag. Slavišu Peroviću).
Obveščamo vas, da se Barbara Pia Hrovat, rojena 8. 10. 1966 v Ljubljani, z dnem
5. 10. 2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Vošnjakova 9.
Obveščamo vas, da se Damjan Merhar,
rojen 9. 5. 1982 v Ljubljani, z dnem 19. 9.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Koprska 94.
Obveščamo vas, da se Andrej Brečko,
rojen 24. 1. 1983 v Brežicah, z dnem 15. 9.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani,
Kersnikova 7 (zaposlen pri odvetnici mag.
Pavli Sladič Zemljak).
Obveščamo vas, da se Matej Nečemer,
rojen 21. 11. 1976 v Celju, z dnem 11. 10.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Slovenskih
Konjicah, Oplotniška 1/A (zaposlen pri odvetnici Ireni Nečemer).
Obveščamo vas, da se Klemen Grešak,
rojen 8. 11. 1980 v Celju, z dnem 11. 10.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani,
Cigaletova ulica 5 (zaposlen pri odvetniku
Andreju Krašku).
Obveščamo vas, da se Marko Šušmelj,
rojen 23. 7. 1982 v Kranju, z dnem 11. 10.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani,
Komenskega ulica 4 (zaposlen v Odve-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tniški družbi Mramor, Sorta & Holec, o.p.
d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Jure Debevec,
rojen 25. 4. 1979 v Ljubljani, z dnem 19. 10.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani,
Nazorjeva 10.
Obveščamo vas, da se Luka Pust, rojen 18. 1. 1981 v Ljubljani, z dnem 11. 10.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani,
Miklošičeva cesta 18 (zaposlen v Odvetniški družbi Neffat o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Bojan Brežan,
rojen 11. 9. 1981 v Kranju, z dnem 19. 10.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani,
Dalmatinova 2 (zaposlen v Odvetniški družbi Kozinc in partnerji o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Alja Fakin, rojena 12. 9. 1979 v Celju, z dnem 11. 10.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani,
Resljeva cesta 25 (zaposlena pri odvetniku
Mele Petru).
Obveščamo vas, da se Mojca Penič,
rojena 5. 7. 1968 v Ljubljani, z dnem 11. 10.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani,
Dalmatinova ulica 4 (zaposlena pri odvetniku Boštjanu Repniku).
Obveščamo vas, da se Katarina Kus, rojena 18. 6. 1980 v Trbovljah, z dnem 11. 10.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani,
Dvorakova ulica 5 (zaposlena pri odvetnici
Nini Zidar Klemenčič).
Obveščamo vas, da se Mirjana Kožuh, rojena 23. 4. 1981 v Ljubljani, z dnem
11. 10. 2011 vpiše v imenik odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Komenskega ulica 4 (zaposlena
v Odvetniški družbi Mramor, Sorta & Holec,
o.p. d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Vanja Panjan,
rojena 10. 10. 1984 v Novem mestu,
z dnem 19. 10. 2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Dalmatinova 2 (zaposlena v Odvetniški družbi Kozinc & partnerji
o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Tjaša Mlinarič,
rojena 29. 3. 1978 v Mariboru, z dnem
11. 10. 2011 vpiše v imenik odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Celju, Ljubljanska cesta 11 (zaposlena
v Odvetniški družbi Borut Soklič in odvetniki o.p. d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Tjaša Drgan,
rojena 19. 1. 1982 v Novem mestu, z dnem
19. 10. 2011 vpiše v imenik odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Miklošičeva cesta 8 (zaposlena
v Odvetniški pisarni Drnovšek d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Tatjana Andoljšek, rojena 20. 5. 1975 v Ljubljani, z dnem
19. 10. 2011 vpiše v imenik odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Dalmatinova ulica 11 (zaposlena v Odvetniški družbi Ilić o.p. d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Branka Zobec
Hrastar, rojena 7. 9. 1962 v Ribnici, Dane,
z dnem 22. 10. 2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Trdinova 7.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Mojca Kosi, odvetnica iz Ljutomera, Ormoška cesta 4 (pri

odvetniku Janezu Kočarju), z dnem 31. 8.
2011 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama
odrekla opravljanju odvetniškega poklica.
Obveščamo vas, da se Tanja Mehle, odvetnica iz Maribora, Partizanska cesta 37,
z dnem 31. 10. 2011 izbriše iz imenika
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica. Prevzemnik odvetniške
pisarne Tanje Mehle je Bojan Lakožič, odvetnik iz Maribora, Partizanska 24.
Obveščamo vas, da se Tomislav Obersnel, odvetnik iz Maribora, Ulica heroja
Bračiča 22, z dnem 20. 11. 2011 izbriše
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnica poslov odvetniške pisarne
odvetnika Tomislava Obersnela je Biserka
Grmek, odvetnica iz Maribora, Ulica heroja
Bračiča 22.
Obveščamo vas, da se Mojca Šuler,
odvetnica iz Nove Gorice, Gradnikove brigade 19, z dnem 30. 11. 2011 izbriše iz
imenika odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Prevzemnica odvetniške pisarne Mojce
Šuler je Jelena Trunkl, odvetnica iz Nove
Gorice, Kidričeva 11.
Obveščamo vas, da se Ivan Bukovnik,
odvetnik iz Lenarta v Slovenskih goricah,
Maistrova ulica 10 (zaposlen v Odvetniški
pisarni Žlender d.o.o., Miklošičeva 38, 1000
Ljubljana), z dnem 31. 10. 2011 izbriše iz
imenika odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju
odvetniškega poklica zaradi upokojitve.
Obveščamo vas, da se Dunja Jereb,
odvetnica iz Nove Gorice, Gradnikove brigade 11, z dnem 30. 11. 2011 izbriše iz
imenika odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnik odvetniške pisarne Dunje Jereb je Mitja Matelič, odvetnik iz Nove Gorice, Ulica Gradnikove brigade 6.
Obveščamo vas, da se je Tone Prosenc,
odvetnik iz Ljubljane, Tavčarjeva 4, z dnem
30. 8. 2011 izbrisal iz imenika odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije, zaradi upokojitve. Prevzemnica poslov odvetniške pisarne Toneta Prosenca je odvetnica Tatjana Pečar, Pravna pisarna Pečar o.p.,
d.o.o., Tavčarjeva 4, Ljubljana.
III. Preselitve
Obveščamo vas, da Teodora Glušič Terbovc, odvetnica iz Celja, z dnem 21. 9.
2011 preseli sedež pisarne z naslova Miklošičeva ulica 9, Celje, na novi naslov: Prešernova 23, 3000 Celje, tel. 08/205-44-30,
faks: 08/205-44-31.
Obveščamo vas, da je Zlata Maher, odvetnica iz Ljubljane preselila sedež pisarne
z naslova Mestni trg 21, Ljubljana, na novi
naslov: Kebetova 20, 1000 Ljubljana, tel.
/faks: 01/505-76-42.
Obveščamo vas, da je Nevenka Pleterski, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 1. 10.
2011 preselila sedež pisarne z naslova Dunajska 103, Ljubljana, na novi naslov: Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana,
tel. 01/430-22-40, 01/430-22-41, faks:
08/205-08-20.
Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Ošabnik, Klofutar in partnerji o.p. d.o.o.
z dnem 15. 9. 2011 preselila sedež družbe
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z naslova Stritarjeva ulica 7, Kranj, na novi
naslov: Stritarjeva ulica 6 A, 4000 Kranj,
tel. 04/281-38-00, faks: 04/201-20-43.
Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Zorman, d.o.o. o.p. preselila sedež pisarne z naslova Vojkovo nabrežje 29a, Koper,
na novi naslov: Ferrarska 12, 6000 Koper,
tel. 05/626-04-17, faks: 05/626-04-18.
Obveščamo vas, da bo Zvonko Kolšek, odvetnik iz Maribora, z dnem 2. 11.
2011 preselil sedež pisarne z naslova
Cankarjeva ulica 19, Maribor, na novi naslov: Partizanska cesta 18, 2000 Maribor,
tel. 02/250-83-70 in 02/230-24-00, faks:
02/250-83-71.
Obveščamo vas, da Špela Mesesnel,
odvetnica iz Ljubljane, z dnem 26. 10. 2011
preseli sedež pisarne z naslova Neubergerjeva ulica 3, Ljubljana, na novi naslov: Peričeva 33, 1000 Ljubljana, tel. 01/620-77-12,
faks: 01/620-77-13.
Obveščamo vas, da je Domen Gorenšek, odvetnik iz Domžal preselil sedež
pisarne z naslova Ljubljanska cesta 80,
Domžale, na novi naslov: Hacquetova 9,
1000 Ljubljana, tel. /faks: 01/230-11-22.
IV. Spremembe:
Obveščamo vas, da odvetnik Leon Benigar Tošič z dnem 14. 9. 2011 preneha
opravljati odvetniški poklic v Odvetniški pisarni Benigar Tošič d.o.o., Ljubljana, Litijska cesta 45. Odvetnik Leon Benigar Tošič
z dnem 15. 9. 2011 nadaljuje odvetniško
dejavnost kot samostojni odvetnik na istem
naslovu: Litijska cesta 45, Ljubljana.
Obveščamo vas, da odvetnik Jani Soršak z dnem 10. 3. 2011 nadaljuje delo kot
odvetnik Odvetniške pisarne Soršak d.o.o.,
Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da odvetnici Teji
Verbič, roj. 3. 8. 1975 v Ljubljani, vpisani v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije z dnem 1. 1. 2010, z dnem
30. 9. 2011 preneha delovno razmerje v Odvetniški družbi Grobelnik in partnerji o.p., d.n.o., Dalmatinova 11, 1000
Ljubljana. Odvetnica Teja Verbič z dnem
1. 10. 2011 prične s samostojnim odvetništvom na naslovu: Tomšičeva 1, 1000
Ljubljana, tel. 01/620-85-00, 01/620-85-01,
01/620-85-02, faks: 01/620-85-03.
Obveščamo vas, da je odvetnici Ireni
Hacin Kölner, roj. 18. 9. 1978 v Kranju, vpisani v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije z dnem 9. 3. 2010, z dnem
19. 9. 2011 prenehalo delovno razmerje
v Odvetniški pisarni Dušan Tršan in odvetniki d.o.o., Čufarjeva 3, 1000 Ljubljana.
Odvetnica Irena Hacin Kölner z dnem
20. 9. 2011 nadaljuje delo kot odvetnica
družbenica v družbi Odvetniška pisarna
Hacin Kölner, d.o.o., Čufarjeva ulica 3,
1000 Ljubljana (tel. 01/438-61-30, faks:
01/438-61-34).
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniška družba Marčič in ostali
o.p. d.n.o., Meškova 20, 2380 Slovenj Gradec, spremenjena in sicer se spremenjena
firma glasi: Odvetniška družba Marčič &
Krauberger o.p., d.o.o., Meškova 20, 2380
Slovenj Gradec.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Pravna pisarna Pečar-Prosenc,
odvetniška družba z neomejeno odgovornostjo o.p., Ljubljana, spremenjena in sicer
se spremenjena firma glasi: Pravna pisarna Pečar, odvetniška pisarna, d.o.o., Ljub
ljana,Tavčarjeva ulica 4.

Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote Izola z dne 1. 10.
2011 spremeni priimek odvetnice Darje
Glavina iz Ljubljane, Brdnikova ulica 44
(zaposlena v Odvetniški pisarni Mužina in
partnerji d.o.o.), v: Darja Gabrijelčič.
Obveščamo vas, da z dnem 31. 10. 2011
preneha samostojno odvetništvo odvetnika mag. Mitje Tajnška iz Žalca, Savinjska
cesta 18, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba Odvetniška pisarna
Tajnšek, o.p., d.o.o., Savinjska cesta 18,
3310 Žalec Odvetnik mag. Mitja Tajnšek
z dnem 1. 11. 2011 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške pisarne Tajnšek, o.p.,
d.o.o., Savinjska cesta 18, 3310 Žalec.
Obveščamo vas, da odvetnici Martini
Šatej, roj. 28. 2. 1978 v Kopru, vpisani
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije z dnem 1. 3. 2007, z dnem 31. 10.
2011 preneha delovno razmerje v Odvetniški družbi Čeferin o.p., d.o.o., Taborska
cesta 13, Grosuplje. Odvetnica Martina
Šatej z dnem 1. 11. 2011 prične s samostojnim odvetništvom na naslovu: Poljanski
nasip 8, 1000 Ljubljana, tel. 05/99-22-818,
faks: 05/99-24-568.
Obveščamo vas, da odvetniku dr. Blažu
Kovačiču Mlinarju, roj. 4. 10. 1974 v Kranju,
vpisanemu v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije z dnem 7. 6. 2006,
z dnem 31. 10. 2011 preneha delovno razmerje pri Odvetniški družbi Čeferin o.p.,
d.o.o., Taborska cesta 13, Grosuplje. Odvetnik dr. Blaž Kovačič Mlinar z dnem 1. 11.
2011 prične s samostojnim odvetništvom na
naslovu: Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana,
tel. 05/99-22-818, faks: 05/99-24-568.
Obveščamo vas, da odvetnici Barbari
Kolenko, roj. 3. 8. 1979 v Mariboru, vpisani
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije z dnem 16. 9. 2011 preneha delovno razmerje pri Odvetniški družbi Čeferin
o.p., d.o.o., Taborska cesta 13, Grosuplje in
se z dnem 17. 9. 2011 zaposli v Odvetniški
pisarni Mayr & Pavlovič, d.o.o., Osojnikova 3, Ptuj.
V. Druga obvestila:
Obveščamo vas, da Irma Pavlinič Krebs,
rojena 3. 4. 1963 v Črni na Koroškem,
z dnem 1. 11. 2011 pridobi pravico opravljati odvetniški poklic, ki ji je miroval od dne
21. 11. 2008. Odvetniški poklic bo opravljala na naslovu: Kotlje 3c, 2394 Kotlje.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 538/2011
Ob-5407/11
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javno preveritev cene
na trgu za kmetijska zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 1819, travnik 5, v izmeri
2593 m2, k.o. 1440-Sela pri Hinjah. Izklicna cena je 2,00 EUR/m2, kar skupaj znaša
5.186,00 EUR. Zemljišče je opredeljeno kot
najboljše kmetijsko zemljišče.
Zaporedna št. 2
Parc. št. 4110, k.o. 1549-Tanča
gora, travnik 8, v izmeri 97 m2. Izklicna
cena je 1,38 EUR/m2, kar skupaj znaša 133,86 EUR. Parc. št. 4111, k.o. 1549Tanča gora, njiva 5, v izmeri 709 m2. Izklicna cena je 4,14 EUR/m2, kar skupaj znaša
2.935,26 EUR. Parc. št. 4128/1, k.o. 1549-
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Tanča gora, travnik 8, v izmeri 108 m2. Izklicna cena je 1,38 EUR/m2, kar skupaj
znaša 149,04 EUR. Parc. št. 4128/2, k.o.
1549-Tanča gora, njiva 4, v izmeri 180 m2.
Izklicna cena je 4,83 EUR/m2, kar skupaj znaša 869,40 EUR. Parc. št. 4129/2,
k.o. 1549-Tanča gora, travnik 8, v izmeri
129 m2. Izklicna cena je 1,38 EUR/m2, kar
skupaj znaša 178,02 EUR. Parc. št. 4130/1,
k.o. 1549-Tanča gora, vinograd 6, v izmeri
248 m2. Izklicna cena je 3,45 EUR/m2, kar
skupaj znaša 855,60 EUR. Vsa zemljišča
so opredeljena kot kmetijska zemljišča.
Zaporedna št. 3
Parc. št. 2708/1, k.o. 1536-Talčji vrh,
njiva 3, v izmeri 287 m2, parc. št. 2708/2,
k.o. 1536-Talčji vrh, njiva 3, v izmeri
271 m2 in parc. št. 2709, k.o. 1536-Talčji
vrh, gozd 4, v izmeri 151 m2. Izklicna cena
je 1,20 EUR/m2, kar za vse parcele skupaj
znaša 850,80 EUR.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira
Državni zbor Republike Slovenije. Fizične
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine,
pravne osebe pa izpis iz sodnega registra,
ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu
varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje
do 28. 11. 2011, do 10. ure. Na kuverti
mora biti pod naslovom vidna (poudarjena)
oznaka, z navedbo »Javna preveritev cene
na trgu za kmetijska zemljišča pod zap. št.
_____ – Ne odpiraj.«
Zemljišče bo prodano v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih po najvišji
ponujeni ceni.
Interesenti morajo v roku za oddajo
vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri
Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem
na št. 76-63/2010 za javni razpis. Ponudnikom, ki ne bodo ponudili najvišje cene,
bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen
v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Sklad se obvezuje, da bo v roku 8 dni po
odpiranju ponudb, objavil ponudbo za prodajo zemljišča na pristojni Upravni enoti
po najvišji ponujeni ceni. Kolikor Sklad ne
prejme nobene ponudbe, ni zavezan prodati zemljišča po izhodiščni ceni.
V primeru, da bo ponudnik najvišje cene
izbran kot predkupni upravičenec v skladu
s 23. členom ZKZ, se bo vplačani znesek
varščine vštel v kupnino za zemljišče.
V primeru, da ponudnik najvišje cene ne
bo izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ, mu bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih
dneh po prejetem zapisniku Upravne enote
o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru,
da ponudnik najvišje cene ne bo sprejel
ponudbe za prodajo zemljišča, se mu vplačani znesek varščine ne bo vrnil.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki
bo dne 28. 11. 2011 ob 12. uri, na sedežu
Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obve
ščeni.
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Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru
(tel. 01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-5383/11
Obvestilo
o možnosti vložitve zahtevka
v postopkih likvidacije
Jugobanke A.D., Beograd,
enote v New Yorku
in Beogradske Banke A.D., Beograd
enote v New Yorku
skladno z odstavkom 620, člena XIII Zakona o bančništvu New Yorka.
Prosimo preberite obvestilo.
Nadzornik bank države New York kot
upravitelj Jugobanke A.D., Beograd, enote
v New Yorku in Beogradske Banke A.D.,
Beograd enote v New Yorku je določil datum 22. julij 2011 kot prvi datum, na katerega je mogoče priglasiti zahtevke zoper
navedeni enoti bank. Vse osebe, ki imajo
zahtevke, ki izhajajo iz poslov z enotama,
lahko priglasijo (vložijo) zahtevek (Proof of
Claim) za izplačilo iz sredstev (premoženja)
navedenih enot. Vsi vlagatelji morajo vložiti
izpolnjen zahtevek (Proof of Claim) skupaj
s spremljajočimi dokumenti kot je obrazloženo v podanih navodilih.
Podrobnejše informacije ter obrazci za
vložitev zahtevka (Proof of Claim) so dostopni na internetni strani: http://www.nyjugobeoinfo.com ali preko telefona na naslednji
telefonski številki: +1-800-418-2290.
Zadnji rok za vložitev zahtevka/ov je
22. januar 2012 (“Datum zastaranja”). V primeru, da zahtevka (Proof of Claim) ne boste
priglasili (vložili) do navedenega datuma,
bo vaš zahtevek absolutno zastaral ter ne
boste prejeli plačila ali kakršnegakoli nadaljnjega obvestila.
Information on the Liquidations of Jugobanka A.D., Beograd New York Agency and
Beogradska Banka A.D., Beograd New York
Agency and a Proof of Claim form are available at http://www.nyjugo-beoinfo.com. The
deadline to file a Proof of Claim for payment
is January 22, 2012.
Sullivan & Cromwell LLP
Št. 478-0038/2009
Ob-5416/11
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, objavlja na podlagi 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11) in Sklepa Občinskega sveta Občine Kamnik št. 0322-0003/2011-4 z dne
24. 3. 2011,
javno zbiranje ponudb
za prodajo zazidljivega zemljišča
v k.o. Kamnik
1. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je zemljišče parc.
št. 364/4, travnik, v izmeri 135 m2, parc.
št. 364/5, stanovanjska stavba, v izmeri
155 m2 in dvorišče, v izmeri 130 m2, del
parc. št. 568/5 v izmeri 122 m2 ter del parc.
št. 410/5 v izmeri 200 m2, vse k.o. Kamnik.
Parceli, katerih se prodaja le njun del, sta
v postopku parcelacije.
Zemljišče je namenjeno za stanovanjsko
gradnjo, objekt, ki trenutno stoji na zemljišču
pa je predviden za rušenje.
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2. Pogoji prodaje:
a) Nepremičnine so naprodaj v paketu
(posameznih parcel ni možno kupiti) in po
sistemu »videno – kupljeno« zato kasnejše
reklamacije v primeru napak ne bodo upoštevane.
b) Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
s strani župana ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana
izbran za najugodnejšega ponudnika.
c) Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Občina Kamnik pravico zadržati vplačano varščino.
d) Glede prodaje dela parc. št. 568/5
in dela parc. št. 410/5 (ki sta v postopku
parcelacije) bo zaradi zemljiškoknjižne izvedbe in zaradi morebitne razlike v površini novonastalih parcel, po pravnomočnosti
odločbe o parcelaciji, z izbranim kupcem
sklenjen aneks, ki bo po enakih pogojih, kot
jih bo določala osnovna pogodba, omogočal
dokončno zemljiškoknjižno ureditev glede
vseh nepremičnin, ki so predmet prodaje.
e) Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
f) Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe ter
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje
ime in v svojo korist v zemljiški knjigi.
3. Izhodiščna cena:
Izhodiščna
cena
zemljišča
znaša 200,00 EUR/m2, kar znaša skupno za
742 m2 zemljišča 148.400,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
4. Pogoji za udeležbo v postopku:
a) Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% ponujene cene na račun Občine Kamnik
št. 01243-0100002257, sklic na št. 722100
in sicer do roka za oddajo ponudbe.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi
ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po
izboru najugodnejšega ponudnika. Varščina
se ne obrestuje.
Prodajalec ima pravico zadržati plačano
varščino:
– če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v roku 15 dni po prejemu
obvestila o izbiri,
– če izbrani ponudnik odstopi od ponudbe,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine
v roku 15 dni od dneva sklenitve pogodbe
ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo
oziroma odstopi od pogodbe.
b) Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine za katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene nepremičnin,
– priloge iz točke 4e teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
c) Rok za oddajo ponudb je do vključno
8. 12. 2011 do 11. ure. Upoštevane bodo

samo ponudbe, ki bodo predložene v vložišče Občine Kamnik do predpisanega roka.
V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, jo bo pristojna komisija ne bo upoštevala.
d) Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – ponudba za nakup zemljišča
v k.o. Kamnik« na naslov: Občina Kamnik,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan na vložišču prodajalca na naslovu
Glavni trg 24, Kamnik.
e) Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
90 dni od dneva poteka roka za oddajo
ponudbe.
5. Dodatne informacije, ogled nepremičnine: dodatne informacije v zvezi s prodajo
in ogledom zemljišča lahko dobite vsak delovni dan, na tel. 01/831-81-54 ali e-naslov:
ivanka.ogrinec@kamnik.si – kontaktna oseba Ivanka Ogrinec.
6. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 12. 2011, ob 11. uri v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
(soba št. 17/P). K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma
njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno
pooblastilo.
7. Izbor najugodnejšega ponudnika:
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in
bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je ponujena najvišja cena. V primeru, da
enako ceno ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv
k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna
pogajanja o ceni.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po preteku roka za javno zbiranje
ponudb.
8. Ustavitev postopka: prodajalec si pridrži pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti, do sklenitve pogodbe,
prekine oziroma ustavi postopek prodaje.
Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane
varščine vrnejo ponudnikom v neobrestovanem znesku.
Občina Kamnik
Št. 340-2/2011-1405
Ob-5419/11
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26,
1330 Kočevje na podlagi 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11), objavlja naslednje
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju
(ponovno)
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
2. Opis predmeta prodaje
Prodaja se les na panju v treh sklopih,
in sicer:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Sklop 1 (GGE Mozelj)
a) prodaja lesa na panju (na parc.
št. 2845/1, 2845/2, 2848, 2843, 2844, k.o.
Kumrova vas in 2469, k.o. Brezje), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves
št. 3408-06-0405-A011/11, ki jo je izdal
Zavod za gozdove Slovenije, s katero se
prodaja 70 dreves iglavcev in 1353 dreves
listavcev oziroma 137 m3 bruto iglavcev in
1739 m3 bruto listavcev,
b) prodaja se les na panju (na parc.
št. 3585, k.o. Livold), po Odločbi o odobritvi
poseka izbranih dreves št. 3408-06-0404A021/11, ki jo je izdal Zavod za gozdove
Slovenije, s katero se prodaja 2001 dreves iglavcev in 10 dreves listavcev oziroma 1321 m3 bruto iglavcev in 3,8 m3 bruto
listavcev.
Les na panju pod točkama a) in b) se
prodaja skupaj, kar znaša 3.200,80 m3 bruto
odkazanega drevja.
– Sklop 2 (GGE Rog)
a) prodaja se les na panju (na parc.
št. 88/2, 84/2, 85/3, 80/2, k.o. Koprivnik in
598/1, 598/2, 630/1, k.o. Hrib-Kočevski), po
Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves
št. 3408-06-0402-A008/10, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 346 dreves iglavcev in 2906 dreves
listavcev oziroma 576 m3 bruto iglavcev in
3411 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša
3.987 m3 bruto odkazanega drevja.
– Sklop 3 (GGE Vrbovec)
a) prodaja se les na panju (na parc.
št. 477/1, 477/25, 2719/26, k.o. Polom), po
Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves
št. 3408-06-0305-A016/10, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 1879 dreves iglavcev in 1827 dreves
listavcev oziroma 940 m3 bruto iglavcev in
2257 m3 bruto listavcev,
b) prodaja se les na panju (na parc.
št. 2719/26, k.o. Polom), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-06-0305A015/11, ki jo je izdal Zavod za gozdove
Slovenije, s katero se prodaja 392 dreves
iglavcev in 179 dreves listavcev oziroma
215 m3 bruto iglavcev in 296 m3 bruto listavcev.
Les na panju pod točkama a) in b) se
prodaja skupaj, kar znaša 3.708 m3 bruto
odkazanega drevja.
Posekati je dovoljeno le drevesa izbrana
in označena s strani Zavoda za gozdove
Slovenije.
Sečnja drevja mora biti izvedena do
30. 4. 2012, spravilo pa do 30. 6. 2012.
3. Vrsta pravnega posla
Pogodba o prodaji lesa na panju.
4. Izhodiščna cena
Za predmete prodaje je izhodiščna cena
naslednja:
– za Sklop 1: 104.636,00 EUR,
– za Sklop 2: 142.141,00 EUR,
– za Sklop 3: 118.464,00 EUR.
V izhodiščnih cenah ni zajet 20% DDV,
ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v enkratnem znesku v roku
8 dni od podpisa kupoprodajne pogodbe.
Plačana varščina se uspešnemu ponudniku
oziroma kupcu všteje v kupnino v kupoprodajni pogodbi. Vplačana varščina se ne
obrestuje.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Kupoprodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine
ne plača v navedenem roku.

Občina ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Vplačilo varščine
Varščina znaša:
– za Sklop 1: 10.463,60 EUR,
– za Sklop 2: 14.214,10 EUR,
– za Sklop 3: 11.846,40 EUR.
Varščino je potrebno vplačati na podračun
proračuna
Občine
Kočevje,
št. 01248-100005213, odprtega pri UJP
Novo mesto, skupaj z navedbo »Varščina
za les na panju v GGE ____« (dopolniti
z imenom GGE enote iz sklopa). Varščina
se vplačuje za vsak sklop posebej.
Ponudniki so dolžni vplačati varščino
za posamezne sklope najkasneje do 5. 12.
2011 do 9. ure. Vplačilo varščine je pogoj za
upoštevanje ponudbe in mora biti priložena
ponudbi, saj je obvezna sestavina le-te.
7. Pogoji prodaje
Predmetno premično premoženje se prodaja ločeno po sklopih. Vsak sklop predstavlja zaokroženo celoto in se prodaja po
načelu videno – kupljeno.
Ponudnik so dolžni k ponudbi za posamezni sklop priložiti navedbo ponujene
cene brez DDV, ki ne sme biti manjša od
izhodiščne cene, ponudnik pa lahko navede
višjo ceno od izhodiščne.
Vsi stroški v zvezi z izvedbo in spravilom
lesa in vzpostavitvijo gozdnega reda bremenijo kupca.
Kupec mora spoštovati določila odločb
Zavoda za gozdove Slovenije iz 2. točke javnega zbiranja ponudb. Odločbe z manuali
so sestavni del razpisne dokumentacije.
Izbrani ponudnik (kupec) mora po končanih delih gozdno in prometno infrastrukturo
vrniti v prvotno stanje.
8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudbo lahko odda pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična
oseba, ki izpolnjuje spodaj navedene pogoje, in sicer mora ponudnik:
– k ponudbi priložiti potrdilo o plačilu
varščine,
– k ponudbi priložiti potrdilo občinskega
Oddelka za proračun, finance in upravljanje
premoženja, da ima oseba (fizična ali pravna) poravnane vse obveznosti do Občine
Kočevje,
– predložiti izpolnjene obrazce razpisne
dokumentacije in naslednje priloge:
1. registracijo dejavnosti za izvajanje
sečnje in spravila lesa: dokazilo o registraciji
dejavnosti lahko predložijo ponudniki sami
oziroma si ga priskrbi prodajalec sam (izpis
iz evidenc AJPES, ki odraža zadnje stanje, ki ne sme biti starejše od 30 dni – glej
obr. 3),
2. izjave in potrdila:
obr. 1: Podatki o ponudniku (kupcu),
obr. 2: Izjava o ponujeni kupnini (ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene),
obr. 3: Izjava o sposobnosti in usposobljenosti za izvedbo poseka in spravila
lesa,
obr. 4: Izjava o vezanosti na dano ponudbo,
obr. 5: Izjava o spoštovanju odločb
o odobritvi poseka izbranih dreves Zavoda
za gozdove Slovenije,
obr. 6: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb za
prodajo lesa na panju,
3. parafirana vsaka stran osnutka kupoprodajne pogodbe,
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– pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb, v primeru da
ponudnika zastopa pooblaščenec.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj naštete sestavine.
Ponudnik lahko zahtevane dokumente predloži v fotokopijah, razen podpisanih
priloženih obrazcev in parafirane kupoprodajne pogodbe, ki jih ponudnik predloži
v originalu.
Prodajalec ima pravico zahtevati vpogled
v originalne dokumente.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Za vsak posamezni sklop bo izbran ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev
iz 8. točke razpisa, ponudil najvišjo ponujeno ceno (kupnino) nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden,
vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni.
Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe za posamezni sklop, lahko
pristojni organ občine:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
10. Sklenitev pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom
Občina Kočevje bo z najugodnejšim ponudnikom za posamezni sklop sklenila kupoprodajno pogodbo v roku 8 dni od dneva
odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku za sklenitev
pogodbe, lahko občina kupcu podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Kočevje
zadrži njegovo varščino, prav tako pa si
prodajalec pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika.
11. Nepravočasne/nepopolne ponudbe
Ponudbe, ki so prispele po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasna, vendar nepopolna ponudba, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Ne glede na navedeno pa lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse
sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
12. Rok vezanosti na ponudbo
Rok vezanosti na posamezno ponudbo
traja vse do vključno 31. 1. 2012.
13. Vračilo varščine
Vplačana varščina, bo po končanem
postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena
tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni, in
sicer v roku 8 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe.
Plačana varščina se bo vrnila brez obresti.
14. Rok za oddajo ponudb
Ponudniki morajo svoje ponudbe za posamezni sklop oddati z vsemi zahtevanimi
dokumenti iz 8. točke tega razpisa priporočeno po pošti na naslov občine ali osebno na vložišče občine do 5. 12. 2011 do
12. ure. Prepozne ponudbe bodo izločene
iz postopka.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah z oznako: »Javno zbiranje po-
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nudb – Les na panju v GGE ________ (dopolniti z imenom GGE enote iz sklopa), Ne
odpiraj«.
15. Kraj in čas odpiranja ponudb
Odpiranje pisnih ponudb bo v sejni sobi
(1. nadstropje) Občine Kočevje, Ljubljanska
cesta 26, 1330 Kočevje, dne 5. 12. 2011
z naslednjimi termini:
– Sklop 1 (za GGE Mozelj) ob 13. uri,
– Sklop 2 (za GGE Rog) ob 13.30,
– Sklop 3 (za GGE Vrbovec) ob 14. uri.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
Občina Kočevje lahko do sklenitve pravnega posla (podpisa pogodbe), brez odškodninske odgovornosti, prekine oziroma ustavi
postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, ne da bi za to navedla razloge.
16. Razpisna dokumentacija, dodatne
informacije in ogled
Celotne razpisne dokumentacije je možno
dobiti na spletni strani Občine Kočevje: www.
kocevje.si ali na vložišču občine, vsak dan od
8. do 10. ure in od 11. do 12. ure, ob sredah
pa od 9. do 12. ure in od 13. do 17. ure.
Svoja vprašanja v zvezi s prodajo premičnega premoženja v času razpisa lahko
zainteresirani ponudniki pošljete na elektronski naslov: anita.simicic@kocevje.si.
Ponudniki si pred podajo ponudbe lahko
samostojno ogledajo predmete prodaje. Vsi
stroški vezani na pripravo ponudb, bremenijo ponudnika.
17. Objava
Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni
strani Občine Kočevje: www.kocevje.si.
Občina Kočevje
Št. 900-1/2011
Ob-5482/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki je priloga Odloka
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
2011 (Uradni list RS, št. 22/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet prodaje je poslovni prostor št.
L-10, v skupni izmeri 115,14 m2, ki se nahaja
v pritlični etaži stavbe, na naslovu Grablovičeva ulica 56 v Ljubljani, parc. št. 1/102,
1/122, 1/123, v k.o. 1727 - Poljansko predmestje in v naravi predstavlja dva večja prostora, ki imata lastne sanitarije. Predmetna
nepremičnina je v času prodaje zasedena
z najemnikom. Za stavbo na navedem naslovu poteka postopek vzpostavitve etažne
lastnine. Vpis lastninske pravice na posameznih delih v korist kupca v zemljiško knjigo,
bo mogoč po vzpostavitvi etažne lastnine.
Predmetna nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana za
leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.
Izhodiščna cena: 195.738,00 EUR.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«;
3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika;
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino;
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi;
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča;
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 000-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 3. 12.
2011. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine Grablovičeva ulica 56« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,

– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 3. 2012.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Marini Anžur, tel. 01/306-11-34, elektronska pošta:
marina.anzur@ljubljana.si.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 6. 12. 2011, s pričetkom ob
10.45, v prostorih Mestne občine Ljubljana,
Klub 11, Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/
Mestna občina Ljubljana
Št. 900-1/2011
Ob-5484/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in Letnega načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, ki je priloga Odloka o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
– Predmet prodaje je poslovni prostorparkirno mesto št. 51, v izmeri 12,50 m2,
z ID oznako 2636-3301-206, v k.o. 2636 –
Bežigrad, na Štihovi ulici 7, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti in je zasedeno z najemnikom.
Izhodiščna cena: 13.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostorparkirno mesto št. 86, v izmeri 12,50 m2, z ID
oznako 2636-3301-242, v k.o. 2636 – Bežigrad, na Štihovi ulici 7, Ljubljana. Parkirno
mesto se nahaja v 1. kleti in je prazno.
Izhodiščna cena: 13.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostorparkirno mesto št. 87, v izmeri 12,50 m2,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
z ID oznako 2636-3301-243, v k.o. 2636 –
Bežigrad, na Štihovi ulici 7, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti in je zasedeno z najemnikom.
Izhodiščna cena: 13.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostorparkirno mesto št. 88, v izmeri 12,50 m2, z ID
oznako 2636-3301-244, v k.o. 2636 – Bežigrad, na Štihovi ulici 7, Ljubljana. Parkirno
mesto se nahaja v 1. kleti in je prazno.
Izhodiščna cena: 13.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostorparkirno mesto št. 15, v izmeri 12,50 m2,
z ID oznako 2636-7962-15, v k.o. 2636 –
Bežigrad, na Neubergerjevi ulici 11, Ljub
ljana. Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti,
kare III in je prazno.
Izhodiščna cena: 13.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostorparkirno mesto št. 77, v izmeri 12,50 m2,
z ID oznako 2636-7962-77, v k.o. 2636 –
Bežigrad, na Neubergerjevi ulici 11, Ljub
ljana. Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti,
kare III in je prazno.
Izhodiščna cena: 13.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostorparkirno mesto št. 62, v izmeri 12,50 m2,
z ID oznako 2636-7962-179, v k.o. 2636
– Bežigrad, na Neubergerjevi ulici 11, Ljub
ljana. Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti,
Štihova ulica – jug in je prazno.
Izhodiščna cena: 13.000,00 EUR
– Predmet prodaje je poslovni prostorparkirno mesto št. 5, v izmeri 12,50 m2, z ID
oznako 2636-7962-195, v k.o. 2636 – Bežigrad, na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana.
Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti, Štihova
ulica – jug in je prazno.
Izhodiščna cena: 13.000,00 EU.
Predmet prodaje je poslovni prostor-parkirno mesto št. 59, v izmeri 12,50 m2, z ID
oznako 2636-7962-360, v k.o. 2636 – Bežigrad, na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana.
Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, Štihova
ulica – jug in je prazno.
Izhodiščna cena: 13.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostorparkirno mesto št. 61, v izmeri 12,50 m2,
z ID oznako 2636-7962-362, v k.o. 2636
– Bežigrad, na Neubergerjevi ulici 11, Ljub
ljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti,
Štihova ulica – jug in je prazno.
Izhodiščna cena: 13.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostorparkirno mesto št. 62, v izmeri 12,50 m2,
z ID oznako 2636-7962-363, v k.o. 2636
– Bežigrad, na Neubergerjevi ulici 11, Ljub
ljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti,
Štihova ulica – jug in je prazno.
Izhodiščna cena: 13.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostorparkirno mesto št. 69, v izmeri 12,50 m2,
z ID oznako 2636-7797-99, v k.o. 2636 –
Bežigrad, na Štihovi ulici 19, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, kare 1 in je
zasedeno z najemnikom.
Izhodiščna cena: 13.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostorparkirno mesto št. 47, v izmeri 12,50 m2,
z ID oznako 2636-7797-77, v k.o. 2636 –
Bežigrad na Štihovi ulici 19, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, kare 1 in je
zasedeno z najemnikom.
Izhodiščna cena: 13.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostor
– parkirno mesto št. 20, v izmeri 12,50 m2,
z ID oznako 2636-7797-50, v k.o. 2636 –
Bežigrad, na Štihovi ulici 19, Ljubljana. Par-

kirno mesto se nahaja v 1. kleti, kare 1 in je
zasedeno z najemnikom.
Izhodiščna cena: 13.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostorparkirno mesto št. 19, v izmeri 12,50 m2,
z ID oznako 2636-7797-49, v k.o. 2636 –
Bežigrad, na Štihovi ulici 19, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, kare 1 in
je prazno.
Izhodiščna cena: 13.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostorparkirno mesto št. 112, v izmeri 12,50 m2,
z ID oznako 2636-7797-354, v k.o. 2636
– Bežigrad, na Štihovi ulici 19, Ljubljana.
Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti, kare 1
in je prazno.
Izhodiščna cena: 13.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostorparkirno mesto št. 37, v izmeri 12,50 m2,
z ID oznako 2636-7797-67, v k.o. 2636 –
Bežigrad, na Štihovi ulici 19, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, kare 1 in
je prazno.
Izhodiščna cena: 13.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostorparkirno mesto št. 76, v izmeri 12,50 m2,
z ID oznako 2636-7797-107, v k.o. 2636
– Bežigrad, na Štihovi ulici 19, Ljubljana.
Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, kare 1
in je prazno.
Izhodiščna cena: 13.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostorparkirno mesto št. 98, v izmeri 12,50 m2,
z ID oznako 2636-7797-129, v k.o. 2636
– Bežigrad, na Štihovi ulici 19, Ljubljana.
Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, kare 1
in je prazno.
Izhodiščna cena: 13.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostorparkirno mesto št. 43, v izmeri 12,50 m2,
z ID oznako 2636-7797-283, v k.o. 2636
– Bežigrad, na Štihovi ulici 19, Ljubljana.
Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti, kare 1
in je prazno.
Izhodiščna cena: 13.000,00 EUR.
Navedene cene ne vključujejo davka na
promet nepremičnin.
Predmetne nepremičnine so vključene
v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub
ljana, za leto 2011 k Odloku o proračunu
Mestne občine Ljubljana, za leto 2011.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«;
3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika;
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino;
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi;
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
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3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 000-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 3. 12.
2011. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine št.___ na naslovu___________« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za
izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 3. 2012.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Marini Anžur, tel. 01/306-11-34, elektronska pošta:
marina.anzur@ljubljana.si.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 6. 12. 2011, s pričetkom ob 14. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 11,
Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
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6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana: http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/
Mestna občina Ljubljana
Št. 900-1/2011
Ob-5487/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana, ki je priloga Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana, za leto
2011 (Uradni list RS, št. 22/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so
parkirna mesta, ki se nahajajo v II. kleti poslovnega objekta, na naslovu Dunajska 56
(uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana:
– parkirno mesto št. 262, v izmeri 13,05 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta, na naslovu Dunajska 56 (uvoz
Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-560, k.o. 2636 – Bežigrad, z izhodiščno ceno 11.800,00 EUR;
– parkirno mesto št. 263, v izmeri 14,98 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta, na naslovu Dunajska 56 (uvoz
Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-561, k.o. 2636 – Bežigrad z izhodiščno ceno 13.500,00 EUR;
– parkirno mesto št. 264, v izmeri 16,55 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta, na naslovu Dunajska 56 (uvoz
Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-562, k.o. 2636-Bežigrad z izhodiščno ceno 15.000,00 EUR;
– parkirno mesto št. 265, v izmeri 18,06 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta, na naslovu Dunajska 56 (uvoz
Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-563, k.o. 2636 – Bežigrad z izhodiščno ceno 16.300,00 EUR;
– parkirno mesto št. 266, v izmeri 16,42 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta, na naslovu Dunajska 56 (uvoz
Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-564, k.o. 2636 – Bežigrad z izhodiščno ceno 14.800,00 EUR.
Parkirna mesta so prazna in prosta bremen.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«;
3.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika;
3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino;
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi;
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške deponiranja prodajne pogodbe pri notarju ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča;
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 099-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 3. 12.
2011. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine Dunajska 56, št. PM_ _ _ (obvezno
napisati št. parkirnega mesta) « na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000
Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 3. 2012.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše

podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-34, kontaktna
oseba Marina Anžur.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 6. 12. 2011, s pričetkom ob 13. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 11,
Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila
pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana: http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Št. 900-1/2011
Ob-5488/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana na podlagi 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana za
leto 2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, mat.številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. Stavbno zemljišče parc. št. 43/15,
v izmeri 105 m2, k.o. Gradišče I in zemljišče
parc. št. 43/22 stavbno zemljišče, v izmeri
1 m2, k.o. Gradišče I, ki sta predmet prodaje,
se nahajata v enoti urejanja MS-21, namenska raba CU-osrednje območje centralnih
dejavnosti.
2.2. Predmet javnega zbiranja ponudb je
zemljišče parc. št. 250/7 stavbno zemljišče,
v izmeri 532 m2, k.o Trebeljevo, ki je predmet prodaje, se nahaja v območju SO-1757,
kjer je namenska raba SSse – splošne eno
in dvostanovanjske površine.
2.3. Nezazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 625/4 njiva, v izmeri 2356 m2,
– parc. št. 626/13 njiva, v izmeri
1982 m2,
– parc. št. 626/22 neplodno, v izmeri
154 m2, vse k.o. Dravlje, skupaj 4.492 m2.
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Zemljišča se nahajajo v območju urejanja
ŠI-513 Šiška, kjer je predvidena namenska
raba zemljišča IG – gospodarske cone.
2.1.1. Izhodiščna cena za zemljišči pod
točko 2.1. je 53.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
2.1.2. Izhodiščna cena za zemljišče pod
točko 2.2. je 31.920,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
2.1.3. Izhodiščna cena za zemljišča pod
točko 2.3. je 1.684.500,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje (veljajo za vsa tri javna
zbiranja ponudb)
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na
štev. 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.

V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
– za zemljišči pod točko 2.1. »Ne odpiraj
– ponudba za nakup nepremičnin v enoti
urejanja MS-21,
– za zemljišče pod točko 2.2. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti
urejanja SO-1757,
– za zemljišča pod točko 2.3. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti
urejanja ŠI-513 Šiška, « na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 6. 5. 2012.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb:
– za zemljišča pod točko 2.1. in točko
2.2. (natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišč –
lokacije), dobijo interesenti na Mestni občini
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel.št. 01/306-10-68,
kontaktna oseba Meliha Dizdarević;
– za zemljišča pod točko 2.3. (natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in
informacije za ogled zemljišč – lokacije),
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-41-67, kontaktna
oseba Sandra Pahor.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe:
– za zemljišči pod točko 2.1. dne 31. 1.
2012, s pričetkom ob 12. uri, v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Klub 11 (Dvorana),
Mestni trg 1, Ljubljana;
– za zemljišče pod točko 2.2. dne 6. 12.
2011, s pričetkom ob 12.20, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 11 (Dvorana),
Mestni trg 1, Ljubljana;
– za zemljišča pod točko 2.3. dne 6. 12.
2011, s pričetkom ob 12.40, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 11 (Dvorana),
Mestni trg 1, Ljubljana;
6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imeno-
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vana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 900-1/2011
Ob-5489/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki je priloga Odloka
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
2011 (Uradni list RS, št. 22/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat.številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Predmet prodaje je poslovni prostor št. L-16, z identifikacijsko številko
1727-1038-15, v pritličju Grablovičeva
ulica 52, v izmeri 33,75 m2 s servisnim prostorom, v izmeri 15,41 m2 v 1. kleti v stanovanjsko poslovni stavbi v Ljubljani, Jakopičeva 7, Grablovičeva ulica 50 in 52
z identifikacijsko številko stavbe 1727–1038,
stoječe na parc.št. 1/99, 1/128 in 1/129,
k.o. Poljansko predmestje. Poslovni prostor v naravi predstavlja en večji prostor
z lastnimi sanitarijami v kleti. Predmetna
nepremičnina je v času prodaje zasedena
z najemnikom. Predmetna nepremičnina je
vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2011.
Izhodiščna cena: 98.320,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
2.2 Predmet prodaje je poslovni prostor, z oznako 13 z identifikacijsko številko 1772-1526-13 v etaži 1, Nove Fužine 45, v skupni izmeri 22,15 m2 v stavbi,
stoječi na parc.št. 1624 in 1625, k.o. Slape z ident.št. 1772-1526. Poslovni prostor
v naravi predstavlja en prostor z lastnimi
sanitarijami. Predmetna nepremičnina je
v času prodaje zasedena z najemnikom.
Predmetna nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana za
leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.
Izhodiščna cena: 44.300,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«;
3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika;
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3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino;
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi;
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča;
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic
na štev. 000-431000. Plačana varščina se
izbranemu ponudniku vračuna v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 3. 12.
2011. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine z oznako ________ na
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naslovu ________« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 4. 2012.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Marini Anžur, tel. 01/306-11-34, elektronska pošta:
marina.anzur@ljubljana.si.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 6. 12. 2011, s pričetkom ob 12. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 11,
Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-9/2006/12(134-13)
Ob-5389/11
V register političnih strank se pri politični stranki DeSUS – Demokratični stranki
upokojencev Slovenije, s kratico imena
DeSUS in s sedežem v Ljubljani, Kersnikova ulica 6 ter z matično številko: 5492734,
vpiše sprememba statuta.
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Evidence sindikatov
Št. 101-44/2011-4
Ob-5105/11
Pravila Sindikata družbe AeroPolyplast d.o.o., ki so v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič - Rudnik,
na podlagi odločbe št. 101-3/2005-4, z dne
21. 3. 2005 in vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 173, se
z dnem 26. 9. 2011, izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-50/2011/4
Ob-5329/11
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 2. 11. 2011 sprejme v hrambo
statut z nazivom »Statut« in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno
številko 334, za sindikat z imenom: Sindikat pergamovih seniorjev in sedežem: Trg
Osvobodilne fronte 14, Ljubljana.
Št.101-51/2011/4
Ob-5330/11
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 2. 11. 2011 sprejme v hrambo statut z nazivom »Pravila o delovanju
sindikata podjetja« in ga vpiše v evidenco
statutov sindikatov, pod zaporedno številko
335 za sindikat z imenom: Sindikat Hervis
in sedežem: Trg Osvobodilne fronte 14,
Ljubljana.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-11-0219
Ob-5428/11
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu
s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list
RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem
postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06
– u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 126/07) poziva
osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po
verjetno umrli Banoni Amaliji, naslov ni podan, lastnici parcele 1672, k.o. 2391-Vipavski Križ, da se javijo v 30-tih dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu Republike
Slovenije in na enotnem državnem portalu
e-uprave, ter vstopijo v postopek evidentiranja urejene meje med parcelo 1674/1,
k.o. 2391-Vipavski Križ in parcelo 1672, k.o.
2391-Vipavski Križ.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi
nihče, velja domneva, da neznani lastnik
nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava
Nova Gorica
Št. 2512-11-0219
Ob-5429/11
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba
US) v povezavi z Zakonom o splošnem
upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS,
št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 126/07)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Simonič Ivanu,
naslov ni podan, lastniku parcele 767/1, k.o.
2391-Vipavski Križ, da se javijo v 30 dneh
od dneva objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na enotnem državnem
portalu e-uprave, ter vstopijo v postopek evidentiranja urejene meje med parcelo 684,
k.o. 2391-Vipavski Križ in parcelo 767/1, k.o.
2391-Vipavski Križ.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi
nihče, velja domneva, da neznani lastnik
nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava
Nova Gorica
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Objave gospodarskih družb
Ob-5449/11
V skladu s 586. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je PROBANKA, d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor (matična številka 5459702000, vložna
številka 10349900) 18. 11. 2011 predložila
pogodbo o pripojitvi registrskemu organu
(registrskemu sodišču v Mariboru – Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14,
2503 Maribor). Pri pripojitvi sta udeleženi
PROBANKA, d.d., kot prevzemna družba,
in PROBANKA upravljanje premoženja
d.o.o., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor
(matična številka 5827876000, vložna številka 10906000), kot prevzeta družba.
Delničarje opozarjamo, da jim je na poslovnem naslovu (sedežu) PROBANKE,
d.d. (Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor)
omogočen pregled vse dokumentacije iz
drugega odstavka 586. člena ZGD-1 ter še
dodatnih dokumentov; to so:
1. pogodba o pripojitvi,
2. letna poročila PROBANKE, d.d. za
zadnja tri poslovna leta,
3. letna poročila PROBANKE upravljanje
premoženja d.o.o. za zadnja tri poslovna
leta,
4. vmesna bilanca stanja za PROBANKO, d.d.,
5. vmesna bilanca stanja za PROBANKO upravljanje premoženja d.o.o.,
6. poročilo o pripojitvi poslovodstev PROBANKE, d.d. in PROBANKE upravljanje premoženja d.o.o.,
7. poročilo nadzornega sveta PROBANKE, d.d. o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju bo na njegovo za
htevo najpozneje naslednji delovni dan
brezplačno dan prepis zgoraj navedenih
listin.
Ker je PROBANKA, d.d. edina družbenica PROBANKE upravljanje premoženja
d.o.o., v skladu s 599. členom ZGD-1 za
veljavnost pogodbe o pripojitvi ni potrebno soglasje skupščine PROBANKE, d.d. in
uprava PROBANKE, d.d. ne bo zahtevala
soglasja skupščine PROBANKE, d.d. k pogodbi o pripojitvi. Delničarje opozarjamo, da
mora skupščina PROBANKE, d.d. odločati
o soglasju za pripojitev (soglasju k pogodbi
o pripojitvi), če njeni delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino njenega osnovnega kapitala, v enem mesecu od dneva, ko
bo PROBANKA, d.d., kot edina družbenica
PROBANKE upravljanje premoženja d.o.o.,
sprejela sklep o soglasju k pogodbi o pripojitvi, zahtevajo sklic skupščine PROBANKE,
d.d., ki naj odloči o soglasju za pripojitev
(soglasju k pogodbi o pripojitvi). PROBANKA, d.d. bo takšen sklep (kot edina družbenica PROBANKE upravljanje premoženja
d.o.o.) sprejela 20. 12. 2011.
Informacije iz tega obvestila so od 18. 11.
2011 objavljene na sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si/default_sl.aspx?language=NEU).
Informacije iz tega obvestila, vključno z zgoraj navedenimi dokumenti, so od 18. 11. 2011
do najmanj 19. 11. 2016 objavljene na elektronskem mediju PROBANKE, d.d. (http://
www.probanka.si).
PROBANKA, d.d.
Uprava

Ob-5392/11
Zavod Montessori urice, čudovite izkušnje za življenje, s sedežem v Kranju in
poslovnim naslovom Planina 3, 4000 Kranj,
z MŠ: 3754162000, preneha in se začne
postopek likvidacije, ker so skladno s tretjo
alinejo prvega odstavka 54. člena Zakona
o zavodih prenehale potrebe oziroma pogoji
za opravljanje registrirane dejavnosti zavoda, za katere je bil ustanovljen.
Izvede se postopek likvidacije v skladu
z določbami ZGD-1 o rednem prenehanju.
Upniki zavoda lahko svoje terjatve do
zavoda prijavijo v roku 30 dni od dneva
objave sklepa o prenehanju zavoda in začetku likvidacije v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Zavod Montessori urice
Ob-5448/11
Ivan Paternoster, samostojni podjetnik,
Kovinska galanterija in orodjarstvo Janez
Ivan Paternoster s.p., Studenec 37, 1260
Ljubljana - Polje, matična številka 5210692,
davčna številka SI35240539 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 v novoustanovljeno
družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.),
ki jo bom ustanovil zaradi prenosa premoženja podjetja.
Kot samostojni podjetnik bom prenehal
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
(d.o.o.) 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.
Kovinska galanterija in orodjarstvo
Janez Ivan Paternoster s.p.
Ob-5447/11
Samostojni podjetnik Tadej Reisman
s.p., matična št. 1343980000, Pot na Novine 26, 2212 Šentilj v Slov. Goricah, v skladu
z drugim odstavkom 670. člena v povezavi
z drugim odstavkom 75. člena ZGD-1 obvešča, da bo prenehal opravljati dejavnost
dne 20. 2. 2012, zaradi prenosa podjetja na
novo kapitalsko družbo.
Reisman Tadej s.p.
Ob-5458/11
Na podlagi 1. točke 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni
list RS, št. 108/10-ZTFI-UPB3) obveščamo,
da je družba Etol d.d., dne 22. 9. 2011 od
družbe Factor banka d.d. pridobila 16.000
delnic družbe Daimond d.d. in ima tako v lasti 31.901 delnic DNGG oziroma 12,36%
glasovalnih pravic.
Factor banka d.d. ni več delničar v družbi
Daimond d.d.
Daimond d.d.
Dragan Valenčič, izvršni direktor

Ob-5386/11
Likvidacijska upraviteljica družbe GRB,
trgovina in storitve d.o.o. – v likvidacji, Spodnja Gorica 38, 2327 Rače, matična številka 2315254000, pri kateri je na podlagi
sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru Srg
2011/38356 z dne 17. 10. 2011 vpisan začetek redne likvidacije, v skladu s 412. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
poziva upnike družbe, da prijavijo svoje terjatve v roku 45 dni od dneva objave tega
poziva. Upniki naj prijave terjatev pošlejo
priporočeno po pošti na naslov podjetja,
skupaj z dokazili, ki izkazujejo obstoj, višino
in zapadlost terjatev.
Likvidacijska upraviteljica
Anna Pihler
Ob-5388/11
V skladu z določili ZGD objavljam poziv
upnikom, da prijavijo svoje terjatve do družbe
Parfumerija Douglas, trgovska družba d.o.o.
– v likvidaciji, s sedežem v Mariboru, Jurčičeva ulica 5, matična številka 1797336000,
davčna številka SI66764335 v roku 30 dni
po objavi tega poziva v Uradnem listu RS.
Prijavi terjatve morajo biti predložena vsa
dokazila, ki utemeljujejo obstoj terjatve.
Likvidacijski upravitelj
Zvezdana Stojaković
Ob-5421/11
Likvidacijski upravitelj družbe Zdravje Clarus d.o.o. – v likvidaciji na podlagi
pooblastil iz 412. člena ZGD-1 v povezavi
s 522. členom ZGD-1 objavljam obvestilo in
poziv upnikom:
1. Družbenik družbe Zdravje Clarus d.o.o.
– v likvidaciji, Šmartinska cesta 152,1000
Ljubljana, matična številka 3605663000, je
dne 29. 9. 2011, sprejel sklep o prenehanju
družbe in začetku postopka likvidacije.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan Boštjan Bradeško, Študijanska
cesta 017, 1230 Domžale.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2011/36977 z dne 7. 10.
2011 v sodni register vpisalo začetek redne
likvidacije nad družbo Zdravje Clarus d.o.o.
– v likvidaciji.
4. Upniki družbe Zdravje Clarus d.o.o. –
v likvidaciji se pozivajo, da v roku 30 dni od
dneva objave tega poziva v Uradnem listu
RS prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih s priloženimi dokazili o temelju
in višini terjatev pošljejo na naslov družbe
Zdravje Clarus d.o.o. – v likvidaciji, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.
Zdravje Clarus d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Boštjan Bradeško

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5382/11
Janez Šinkovec kot edini družbenik
družbe HELIX d.o.o. Ljubljana, s sedežem
v Ljubljani in poslovnim naslovom Oslavijska

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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-5468/11
V skladu s 520. členom ZGD-1, družba
LUMAR KETER, družba za gradbeništvo,
najem, trgovino in poslovne storitve, d.o.o.,
Titova cesta 002A, 2000 Maribor, matična
št. 2337053000, objavlja naslednji sklep:
Osnovni kapital družbe se po postopku rednega zmanjševanja osnovnega kapitala zmanjša iz 304.059,49 EUR za
154.059,49 EUR, tako da po zmanjšanju
znaša 150.000,00 EUR.
Direktor družbe poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.
Družba LUMAR KETER d.o.o.,
direktor Miran Hrženjak

Sklici skupščin
Ob-5381/11
Na podlagi Statuta delniške družbe Totra
tekstil d.d., Trpinčeva 39, 1000 Ljubljana
sklicujeta nadzorni svet in uprava družbe
17. redno sejo skupščine,
ki bo v sredo, 28. 12. 2011, ob 10. uri,
v notarski pisarni Majde Lokošek, Kolodvorska 6, Domžale.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in preštevalca
glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Dobnik Matijo, za preštevalca glasov pa Nikolič Ljubico.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina se obvesti
o sprejetju letnega poročila za leto 2010
s strani nadzornega sveta družbe.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.
Pravica udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki
ali njihovi pooblaščenci, katerih pisna prijava na skupščino prispe na sedež družbe
najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem skupščine, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic pa prosimo,
da se delničarji, njihovi zakoniti zastopniki
oziroma pooblaščenci zasedanja udeležijo
najmanj pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki pred-

stavlja vsaj petnajst odstotkov osnovnega
kapitala. Če skupčina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne ob
12. uri, na mestu prvega sklica. Skupščina
bo v tem primeru veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino bo delničarjem na
voljo na sedežu družbe, Trpinčeva 39, Ljub
ljana od dneva sklica naprej vsak delavnik
med 9. in 12. uro, v upravi družbe.
Totra tekstil d.d.
Nadzorni svet
Ob-5408/11
Uprava delniške družbe Kompas Celje,
turistično podjetje d.d., Celje, Glavni trg 1,
na podlagi 295. člena ZGD in 38. in 39. členom Statuta družbe sklicuje
redno skupščino družbe
ki bo 22. 12. 2011 ob 12. uri, na sedežu
družbe.
Dnevni red skupščine bo naslednji:
1. točka – Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev
sklepčnosti
2. točka – Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2010
3. točka – Podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu
4.točka – Izvolitev članov nadzornega
sveta.
Predlogi sklepov:
K 1. točki: Za predsednika skupščine se
izvoli Karin Špiljak, za preštevalce glasov
Ksenija Pirnaver in Irena Lešnik.
K 2. točki: Skupščina družbe se seznani
s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2010.
Bilančna izguba po stanju na dan 31. 12.
2010 za poslovno leto 2010 ostane v celoti
nepokrita.
K 3. točki: Upravi in nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica za poslovno leto
2010.
K 4. točki: Zaradi izteka mandata se za
novega člana izvoli Gregor Mohorko.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine.
Kompas Celje d.d. Celje
Uprava
Ob-5424/11
Na podlagi 25. člena Statuta delniške
družbe Razvojni zavod d.d., sklicujem
redno letno skupščino
delničarjev družbe,
ki bo v torek, 20. 12. 2011, ob 9. uri, na
sedežu družbe v Trzinu, Blatnica 1, z nasled
njim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Tatalovič Žarko.
Za preštevalca glasov se imenuje Gregor
Končan.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi poslovnega
poročila direktorja za poslovno leto 2010,
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odločanje o uporabi bilančnega dobička za
poslovno leto 2010 in podelitev razrešnice
direktorju in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 1:
Predlagatelj: direktor družbe.
1a. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi poslovnega
poročila družbe za poslovno leto 2010.
1b. Bilančni dobiček družbe dosežen v poslovnem letu 2010 v višini 307.290,00 EUR,
ostane nerazporejen.
1c. Skupščina za poslovno leto 2010 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe
in direktorju družbe.
3. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa št. 2:
Predlagatelj: direktor družbe.
3.: Skupščina, na podlagi 15. člena statuta družbe, upravi družbe daje pooblastilo
za nakup lastnih delnic družbe. Pooblastilo
velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa. Pri tem je kot najnižja nakupna cena
za delnico določena njena knjigovodska vrednost in kot najvišja nakupna cena za delnico določena knjigovodska vrednost delnice,
povečana za 25%.
Skupni delež delnic, ki jih družba lahko
pridobi na podlagi tega pooblastila, ne sme
presegati skupaj z drugimi lastnimi delnicami, 10% osnovnega kapitala.
Gradiva
Predlogi sklepov z obrazložitvijo ter ostala gradiva za skupščino, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni
dan med 8. in 16 uro, v času od sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu:
presečni dan) in da delničar do presečnega
dne pisno napove svojo udeležbo na skupščini. V nasprotnem primeru izgubi pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine najpozneje
v sedmih dneh pisno zahtevajo odločanje
o dodatni točki 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.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov,
ki jih pošljejo upravi v roku sedmih dni po
sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in
sporočijo v skladu s 296. členom ZGD-1.
Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani
v postavljenem roku in so dani najpozneje
na sami seji skupščine, se obravnavajo na
skupščini.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.
Razvojni zavod d.d.
direktor družbe
Končan Janez
Ob-5426/11
V skladu z določili ZGD-1 in Statuta
družbe Delo tiskarna d.d. Ljubljana, sklepa
uprave in zahteve delničarja Salomon d.o.o.
Ljubljana sklicujem
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17. zasedanje skupščine
družbe Delo-tiskarna, d.d. Ljubljana,
ki bo v torek, dne 20. 12. 2011, ob 9. uri,
v sejni sobi skupine Krater v Ljubljani, Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana-Črnuče.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predlog sklepov:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine Jožeta
Čada,
– za preštevalca glasov Luka Reflaka,
– za zapisnikarja notarja Mira Bregarja
iz Litije.
2. Sprejem sklepa o spremembi statuta
družbe.
Predlog sklepa:
»Odločanje, zastopanje in predstavlja
nje
devetinštirideset:
Uprava ima enega ali več članov direktorjev, ki zastopajo družbo in vodijo posle
vsak posamično, razen pri sklepanju pogodb o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin,
vrednostnih papirjev oziroma poslovnih deležev, pri katerih zastopajo družbo direktorji
skupno.
Uprava lahko s sklepom o imenovanju
prokurista podeli eni ali več osebam prokuro.«
3. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
3.1. Ugotovi se, da je Marku Odlazku
z dnem 15. 12. 2011 prenehal mandat člana nadzornega sveta zaradi odstopa s te
funkcije.
3.2. Ugotovi se, da je Štefanu Bašu
z dnem 15. 12. 2011 prenehal mandat člana nadzornega sveta zaradi odstopa s te
funkcije.
3.3. Za člana nadzornega sveta družbe
Delo tiskarna d.d. Ljubljana, ki zastopa interese delničarjev, se za obdobje 4 let, ki
začne teči z dnem sprejema tega sklepa,
izvoli Alenka Stražar.
3.4. Za drugega člana nadzornega sveta
družbe Delo tiskarna d.d. Ljubljana, ki zastopa interese delničarjev, se za obdobje 4 let,
ki začne teči z dnem sprejema tega sklepa,
izvoli Vujič Zoran.
Predloge sklepov pod točko 1. je podala
uprava družbe, predloge sklepov pod točko
2. in 3. dnevnega reda pa je podal delničar
Salomon d.o.o. Ljubljana v zahtevi za sklic
skupščine z dne 9. 11. 2011.
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, letnim poročilom
z mnenjem revizorja in podatki o prejemkih
članov organov upravljanja in nadzora, izjavo
o upravljanju, in drugimi gradivi iz drugega
odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu skupine Krater
v Ljubljani, Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljub
ljana-Črnuče, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od
10. do 12. ure. Izčrpne informacije o pravicah
delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za
dodatne točke dnevnega reda, podajanjem
nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti
(prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300.,
301. in 305. člena ZGD-1) so prav tako objavljene na spletni strani družbe.
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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,
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. Predloga o volitvah delničarju skladno z 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. 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 pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini tako, da uprava prejme prijavo
najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca 17. 12.
2011 in ki so kot imetniki delnic na ta dan
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev. Prijava se pošlje po pošti na naslov: Delo tiskarna d.d.
Ljubljana, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana.
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.
Na dan sklica skupščine ima družba
961.351 navadnih imenskih kosovnih del-

nic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na
skupščini.
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 od predvideni uri zasedanja ne bo sklepčna, ker na zasedanju ne bo
prisotnih več kot 15% glasov, se bo ponovno
zasedanje skupščine opravilo istega dne ob
9.30, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju bo skupščina sklepčna ne glede na
višini zastopanega osnovnega kapitala.
Delo tiskarna d.d. Ljubljana
direktorica
Majda Škof
Ob-5460/11
Na podlagi točke VII/3 Statuta družbe
IBT projektiranje in inženiringi d.d. Trbovlje,
Gimnazijska c. 16 in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje
16. sejo skupščine
delniške družbe IBT projektiranje
in inženiringi d.d. Trbovlje,
Gimnazijska cesta 16,
ki bo v torek, 20. 12. 2011 ob 9. uri, na
sedežu družbe na Gimnazijski cesti 16, Trbovlje ter predlaga naslednji dnevni red:
Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine
po predlogu uprave in seznanitev o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine
in preštevalca glasov ter notarja po predlogu uprave.
Seznanitev skupščine z letnim poročilom
uprave za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta.
Direktorju in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2010.
Predlog sklepa: potrdi in odobri se delo
uprave in nadzornega sveta v letu 2010 ter
se jima podeli razrešnica.
Razporeditev
bilančnega
dobička
(15,22 EUR) iz poslovnega leta 2010.
Predlog sklepa: bilančna dobiček iz poslovnega leta 2010 se ne razporedi (preneseni dobiček).
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se bodo udeležili skupščine, morajo
svojo udeležbo prijaviti pisno, najmanj tri
delovne dni pred sejo skupščine na sedežu
družbe.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe eno
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Glasovalno pravico lahko uresničijo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo dne
20. 12. 2011.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe IBT Trbovlje d.d.,
Gimnazijska cesta 16, od dne 20. 11. 2011,
vsak dan od 11. do 13. ure.
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Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge z utemeljitvijo nasprotnega predloga k posameznim točkam dnevnega reda, pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica skupščine.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
se skupščina ponovno sestane uro kasneje.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.
IBT projektiranje in inženiring d.d.
Matjaž Odlazek, direktor
Ob-5465/11
V skladu z 68. členom Statuta delniške
družbe Pivka, družba pooblaščenka, d.d.,
Neverke 30, 6256 Košana, sklicuje direktor
družbe
6. skupščino
družbe Pivka,
družba pooblaščenka, d.d.,
ki bo dne, 19. 12. 2011 ob 13. uri, v prostorih Kmetijske zadruge, Neverke 30, 6256
Košana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delavnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednico skupščine se izvoli Urško Morelj, za preštevalki glasov se imenujeta Papež Damijana in Rutar Veronika.
Skupščini prisostvuje notarka mag. Sonja
Železnik.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2010 in Poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila po 274.a
členu ZGD in ugotovitev bilančnega dobička
za leto 2010.
Predlog sklepa št. 2:
Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2010. Na predlog
uprave in nadzornega sveta se sprejme
sklep: dobiček na dan 31. 12. 2010 znaša
25.616,42 EUR.
3. Podelitev razrešnice članu uprave in
članom nadzornega sveta za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa št. 3:
Skupščina podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za leto
2010.
4. Predlog skupščini o delitvi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa št. 4:
Skupščina sprejme sklep, da ostane celotni bilančni dobiček leta 2010 nerazdeljen.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 5:
Skupščina ugotavlja da je prenehal mandat dosedanjemu članu Muraro Branku, iz
razloga smrti in zato predlaga v izvolitev
skupščini nadomestnega člana nadzornega
sveta Urdih Mladena.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje: letno
poročilo za poslovno leto 2010.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisni in poslani upravi družbe v roku sedem
dni od objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje
glasovalne pravice na skupščine je, da
delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo
upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na

sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do uresničevanja glasovalne
pravice imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo deset dni pred skupščino, to je
na dan 9. 12. 2011.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence
pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi eno
uro pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Pivka, družba pooblaščenka, d.d.
dir. Jadranka Morelj
Ob-5467/11
Na podlagi določila 295. člena ZGD – 1
in v skladu s 7. točko Statuta delniške družbe TRIO, d.d., Tržič, sklicuje upravni odbor
družbe
15. skupščino
delničarjev družbe TRIO, d.d., Tržič,
ki bo dne, 23. 12. 2011, v prostorih družbe Trio, d.d., Tržič, na naslovu Mlaka 10,
4290 Tržič, z začetkom ob 12. uri, z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli predsednika skupščine po predlogu upravnega odbora. Skupščini prisostvuje vabljen
notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2010 in s poročilom Upravnega odbora
o preveritvi letnega poročila za leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina je seznanjena
z letnim poročilom za leto 2010 in s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega
poročila za leto 2010.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru za leto 2010.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da je družba v letu 2010
ustvarila 88.476 EUR bilančnega dobička,
kateri ostane nerazporejen.
2. Skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru družbe za leto 2010.
4. Razno.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki. Gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora, je na vpogled delničarjem pri
izvršnem direktorju družbe po predhodni najavi, TRIO, d.d., Tržič, Mlaka 10, od dneva
objave sklica skupščine, do vključno dneva
zasedanja skupščine.
TRIO, d.d., Tržič
izvršni direktor Vincenc Perne, ing.
Ob-5503/11
Na podlagi 5.3. člena Statuta družbe
Avto Celje d.d. nadzorni svet in uprava družbe Avto Celje d.d. preklicujeta skupščino
delničarjev, ki je bila sklicana za dan 5. 12.
2011, ob 9. uri in objavljena v Uradnem listu
RS, št. 88, dne 4. 11. 2011, ter hkrati obvešča vse delničarje, da bo 18. redna skupščina delničarjev družbe Avto Celje d.d., v
četrtek, 22. 12. 2011, ob 9. uri, v prostorih
sejne sobe na upravi Avto Celje d.d., na
Ipavčevi ul. 21 v Celju, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
potrditev notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Darko Zupanc in izvoli verifikacijska komisija v sestavi: Vesna Berločnik, predsednik ter Mojca Ocvirk in Barbara
Berkovič kot preštevalki glasov; za notarska
opravila se potrdi izbran notar.
2. Obravnava in sprejem soglasja k pogodbi o obvladovanju.
Predlog sklepa: skupščina sprejme in
daje soglasje k pogodbi o obvladovanju med
PSZ, poslovni sistem d.d., Opekarniška c.
15 b, Celje, kot obvladujočo družbo in Avto
Celjem d.d., Ipavčeva ul. 21, Celje, kot odvisno družbo.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– Bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2010 znaša
2.835.719,92 EUR.
– Del bilančnega dobička za leto 2010
v višini 1.045.192,50 EUR, ki ga sestavljajo nerazporejeni dobički iz preteklih let, se
uporabi za izplačilo dividend v višini 2,50
EUR bruto na delnico.
– Dividenda se izplača delničarjem, ki
so na dan skupščine kot lastniki vpisani v
delniško knjigo pri KDD.
– Dividende bodo izplačane najkasneje
v 120 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
– Preostanek bilančnega dobička za leto
2010 v višini 1.790.527,42 ostane nerazporejen.
Razno
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in njihovo obrazložitvijo, vključno s pogodbo
o obvladovanju, je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe Avto Celje d.d., Ipavčeva
ul. 21, Celje, od 4. 11. 2011 dalje.
Skupščine se imajo pravico udeležiti delničarji Avto Celja d.d., v korist katerih so
delnice na ime vknjižene v delniški knjigi
oziroma na računih vrednostnih papirjev, ki
se vodijo pri KDD, konec četrtega dne pred
sejo skupščine. Delničarji morajo najkasneje
konec četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini v tajništvu
družbe. Na skupščini lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila. Člani uprave in nadzornega
sveta se skupščine lahko udeležijo tudi, če
niso delničarji.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo upravi družbe najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno opredeljen predlog in pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
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Vsak delničar, ki se udeleži skupščine,
ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto
vsebino lahko uprava družbe da podatke v
skupnem odgovoru.
Čas sklica
Skupščina je sklicana za 9. uro. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje ob 9.30, istega dne, v
istem prostoru, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred pričetkom zasedanja.
Avto Celje d.d.
predsednik nadzornega sveta
Darko Zupanc, univ. dipl. ekon.

Razširitve dnevnih redov
Ob-5473/11
Na podlagi točke 9.2. Statuta delniške
družbe Kapela, Vinogradništvo in vinarstvo
d.d., Paričjak 22a, 9252 Radenci, uprava
družbe razširja dnevni red 13. skupščine
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.
Dnevni red se razširi s točko 7, ki glasi:
7. Sprememba osnovnega kapitala z dokapitalizacijo.
Povečanje osnovnega kapitala družbe
s stvarnim vložkom z izdajo novih delnic
družbe.
Predlog sklepa:
A: Osnovni kapital družbe, ki znaša
839.524,14 EUR in je v celoti vplačan, se
poveča za 400.023,78 EUR, tako da po po
večanju znaša 1.239.547,92 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala se iz
vede z konverzijo terjatve delničarja TMK
Črnci d.o.o. s stvarnim vložkom, ki ga je
ocenila Revizijska hiša AUDIT & CO d.o.o.
Lendavska ul. 18, Murska Sobota na
400.023,78 EUR.
Družba bo izdala 9.586 novih kosovnih
delnic, za vrednost povečanega osnovnega
kapitala.
Novo izdane kosovne delnice prevzame
delničar TMK Črnci d.o.o., ostali delničarji
družbe se odpovedujejo pravici do sodelovanja pri dokapitalizaciji.
Po povečanju osnovnega kapitala bo
osnovni kapital razdeljen na 29.704 kosovnih delnic.
Delničarji, ki so na dan sprejetja tega
sklepa vpisani v delniško knjigo, se odpovedujejo pravici do sodelovanja pri dokapitalizaciji.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni/poslovni register.
B: Statut družbe, katerega prečiščeno
besedilo potrdi notar, se uskladi z gornjim
sklepom o povečanju osnovnega kapitala
družbe z vložki.
Kapela,
Vinogradništvo in vinarstvo d.d.
uprava
Milena Rajk, univ. dipl. ekon.
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Zavarovanja terjatev
SV 812/2011
Ob-5390/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa potrošniške hipotekarne
kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 812/2011 z dne
10. 11. 2011, je bila nepremičnina z ident.
št. 2175-1321-8, stanovanje št. 8, večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica Viktorja
Kejžarja 1, stoječe na parc. št. 12137/7, k.o.
2175 Jesenice, last zastavitelja Nermina
Huseinbašića, Cesta Franceta Prešerna 26,
4270 Jesenice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 17. 10. 2011, zastavljeno
v korist upnice Posojilnice – bank Št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9184 Št. Jakob v Rožu 14,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
40.000,00 EUR s pripadki.
SV 813/2011
Ob-5391/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa potrošniške hipotekarne
kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 813/2011 z dne
10. 11. 2011, je bila nepremičnina z ident.
št. 2175-1321-5, stanovanje št. 5, večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica Viktorja Kejžarja 1, stoječe na parc. št. 1237/7,
k.o. 2175 Jesenice, last zastaviteljice Emine
Osmić, Delavska ulica 4, 4270 Jesenice,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
17. 10. 2011, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9184 Št.
Jakob v Rožu 14, v zavarovanje denarne
terjatve v višini 30.000,00 EUR s pripadki.
SV 1134/2011
Ob-5393/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV 1134/2011 z dne 9. 11.
2011, je bila nepremičnina, poslovni prostor,
št. 1, v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu Celovška cesta 73, v Ljubljani, v izmeri 83,51 m2, stoječe na parc. št. 1047/13,
k.o. 1740 Spodnja Šiška, ki je v lasti zastavitelja Čolaki d.o.o., Celovška cesta 73, 1000
Ljubljana, matična št. 3283119000, na podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 10. 2011,

sklenjene s prodajalcem Dino-Pek d.o.o.,
zastavljena v korist upnice Probanke d.d.,
Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, matična številka: 5459702000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 200.000,00 EUR
s pripadki, zoper dolžnika Dino-Pek d.o.o.,
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, matična št. 1987160000.
SV 1135/2011
Ob-5394/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj
iz Ljubljane, opr. št. SV 1135/2011 z dne
9. 11. 2011, je bila nepremičnina, poslovni
prostor, št. 1, v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu Celovška cesta 73, v Ljub
ljani, v izmeri 83,51 m2, stoječe na parc.
št. 1047/13, k.o. 1740 Spodnja Šiška, ki je
v lasti kreditojemalca in zastavitelja Čolaki
d.o.o., Celovška cesta 73, 1000 Ljubljana,
matična št. 3283119000, na podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 10. 2011, sklenjene
s prodajalcem Dino-Pek d.o.o., zastavljena
v korist kreditodajalke Probanke d.d., Trg
Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, matična
številka: 5459702000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 217.000,00 EUR s pripadki, zoper dolžnika Čolaki d.o.o.
SV 804/2011
Ob-5432/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja
iz Maribora, opravilna številka SV 804/2011
z dne 11. 11. 2011, sta nepremičnina stanovanje št. 5, v skupni izmeri 85,18 m2,
na naslovu Smetanova ulica 32, 2000
Maribor, št. stavbe 177, ležeče na parc.
št. 1471, k.o. 658 – Koroška vrata, za katero v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena
etažna lastnina in nepremičnina stanovanje
št. 6, v skupni izmeri 60,68 m2, na naslovu Cesta XIV. divizije 4, 2000 Maribor, št.
stavbe 331, ležeče na parc. št. 1106, k.o.
681 – Pobrežje, za katero v zemljiški knjigi
še ni vzpostavljena etažna lastnina, obe
v lasti zastaviteljice Karin Harb, stanujoča
Markovičeva 15, 2000 Maribor, zastavljeni
v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, MŠ: 5860580000,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
145.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč

Izvršbe
VL 162883/2010
Os-1419/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 162883/2010
z dne 18. 11. 2010, ki je 21. 12. 2010 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 3/2011 z dne 14. 1. 2011, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je
dvosobno stanovanje v osmem nadstropju
večstanovanjske zgradbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 3, v skupni izmeri 51,90 m2,
last dolžnikov Katje Knez in Matica Kneza,
oba Titova 3, Jesenice, zarubljena v korist upnika Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob
Suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 150,06 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 9. 2. 2011
VL 61520/2011
Os-5320/11
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 11. 5. 2011, opr. št. VL 61520/2011
je bil dne opravljen v korist upnika rubež
stanovanja št. 40, na naslovu, Švabičeva 5, Ljubljana, v izmeri 28,33 m2, parcela
št. 44/5, k.o. Trnovsko predmestje, stavba
št. 1722-7624, št. dela stavbe 78, VII. etaža,
VI. nadstropje.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2011

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
N 323/2009
Os-5216/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici – svetnici Simoni Jovovič, v nepravdni zadevi predlagatelja Gradbeni finalist – Zvezda d.o.o., Koroška cesta 54,
Maribor, zoper nasprotnega udeleženca
Stavbar, Podjetje za visoke gradnje, Industrijska ulica 13, Maribor, ki ga zastopa
skrbnica za posebni primer Ljubica Končnik
Jug, odvetnica v Mariboru, za vzpostavitev
etažne lastnine na garažni hiši, št. stavbe 658-2177, stoječi na parc. št. 1409/1,
1409/2, 1409/3, 1409/4 in 1409/5, vse
k.o. 658 Koroška vrata in za vpis lastninske pravice v korist predlagatelja na delu
stavbe št. 658-2177-28, 20. 10. 2011 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
pravnega naslova, kupoprodajne pogodbe
št. 1172-285-255/12-4/JD, z dne 27. 10.
1972, sklenjene med prodajalcem »Stavbar« Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je
zastopal glavni direktor Valentin Breznik in
kupcem Meblo – tovarna pohištva, Nova
Gorica, Kromberk 45, ki ga je zastopal generalni direktor Anton Slapernik, s katero je
prodajalec kupcu prodal poslovne prostore

v pritličju v poslovno stanovanjski zgradbi
Gosposvetska cesta 13 in 15, Maribor, na
parc. št. 1409 in 1417, k.o. Koroška vrata
(prodajni prostor, v izmeri 57,10 m², skladišče I 19,70 m², skladišče II 19,70 m², skladišče III 26,20 m², predprostor 5,60 m² in
dvojne sanit. in WC 9,40 m²; skupaj 137,70
m²) in podzemne parkirne prostore, ki so
v prizidku navedene stavbe, v IV. vhodu, na
parc. št. 1420, k.o. Koroška vrata. (14 parkirišč skupne velikosti 350 m²).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 10. 2011
N 61/2010
Os-5325/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni
sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi priglasitelja Saša Plečko, Mariborska cesta 29,
Rače, zoper nasprotnega udeleženca: Gradis GP Maribor p.o. v stečaju, Gosposvetska
cesta 29, Maribor, ki ga zastopa skrbnik za
poseben primer Robert Pungerl, odvetnik
v Mariboru, za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Mlinska
ulica 28, 30 in 32, stoječi na parc. št. 1794/1,
1798 in 1889, vse k.o. 657 Maribor – Grad
in za vpis lastninske pravice v korist priglasitelja Saša Plečka na poslovnem prostoru v pritličju, v izmeri 31,02 m² in v kleti,
v izmeri 10,32 m², v stavbi Maribor, Mlinska
ulica 30, 21. 10. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega
naslova, prodajne pogodbe št. 5/91-B1,
z dne 13. 3. 1991, sklenjene med prodajalcem Gradis gradbeno podjetje Maribor
p.o., Maribor, Gosposvetska cesta 29, ki ga
je zastopal glavni direktor Franc Gačnik in
kupcem Sašom Plečkom, Mariborska 27,
Rače, s katero je prodajalec kupcu prodal
dva poslovna prostora v Kareju B na Mlinski
ulici v Mariboru, na parc. št. 1788/1, 1789/1,
1798, 1799/1, 1899/1, 1889, 1789/2, 1890,
2175/2, vse k.o. Maribor – Grad in sicer
v poslovno – stanovanjskem objektu B1:
v pritličju v osi 12-13 poslovni prostor, v izmeri 31,02 m² in v kleti v osi 10-12 poslovni
prostor, v izmeri 10,32 m², skupaj 41,34 m³
(za opravljanje trgovinske dejavnosti – tekstil, usnje, uvoz) in na prodanem dovolil
vknjižbo pravice uporabe etažne lastnine
v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Saša
Plečka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 10. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
N 2/2011
Os-5098/11
Okrajno sodišče v Ajdovščini je po
okrajnem sodniku Patriciju Bratužu v nepravdni zadevi opr. št. N 2/2011, začeti
na predlog predlagateljice Martine Kodelja,
Otlica 99, Ajdovščina, ki jo zastopa odvetnik Metod Ceket iz Ajdovščine, zoper
nasprotnega udeleženca Antona Bolčino,
Via Gambini 29, Trst, sedaj neznanega
prebivališča, na predlog predlagateljice
s sklepom z dne 14. 10. 2011 na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi
s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP) nasprotnemu udeležencu
Antonu Bolčini za začasnega zastopnika
postavilo odvetnika Ivana Rutarja, Cesta
IX. korpusa 100, Solkan.
Začasni zastopnik ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika,
vse od dneva postavitve do takrat, ko nasprotni udeleženec Anton Bolčina ali njegov
pooblaščenec ne nastopijo pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 14. 10. 2011
P 138/2011
Os-5215/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodnici – svetnici Dariki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. Branke Snoj,
Taborska 16, Semič, 2. Marije Derganc,
Stara cesta 2, Semič in 3. Martine Butala, Kanižarica 28a, Črnomelj, zoper toženo
stranko: 1. Julije Hutar, Via Petronio 3/I,
Trst, Italija, 2. Alde Hutter, rojene 11. 5.
1949, Avstrija, 3. Daniele Hutter, rojene
11. 7. 1951, Avstrija, 4. Friderika Hutter,
rojenega 7. 11. 1965, Kanada, 5. Hervika Huter, rojenega 22. 6. 1950, Avstrija
in 6. Karls Hutter, rojenega 14. 9. 1954,
Kanada, zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto 800,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 23.
avgusta 2011 postavlja začasnega zastopnika toženim strankam: Aldi Hutter, rojeni
11. 5. 1949, Avstrija, Danieli Hutter, rojeni
11. 7. 1951, Avstrija, Frideriku Hutterju, rojen 7. 11. 1965, Kanada, Herviku Huterju,
rojen 22. 6. 1950, Avstrija in Karlu Hutterju,
rojen 14. 9. 1954, Kanada.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Aldo Hutter, rojeno 11. 5.
1949, Avstrija, Danielo Hutter, rojeno 11. 7.
1951, Avstrija, Friderika Hutterja, rojenega
7. 11. 1965, Kanada, Hervika Huterja, rojenega 22. 6. 1950, Avstrija in Karla Hutterja,
rojenega 14. 9. 1954, Kanada, vse do takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne
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bo nastopil pred sodiščem oziroma organ
pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 23. 8. 2011
I 144/2010
Os-5430/10
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega
in preživninskega sklada RS, Kotnikova
ulica 28, Ljubljana – dostava proti dolžniku
Matiji Čehun, Dupeljne 9, Lukovica, zaradi
izterjave 0,00 EUR s pp, dne 22. 7. 2010
sklenilo:
dolžniku Matiji Čehun, nekdaj stanujočemu na naslovu Dupeljne 9, Lukovica, sedaj
neznanega prebivališča, se v tem postopku
postavi začasni zastopnik, odvetnik Primož
Kovač, Ljubljanska cesta 80, Domžale, ki
bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem oziroma organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 7. 2010
I 1778/2007
Os-4440/11
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil, telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska c. 134b, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetniška pisarna Filipov,
Petrovič, Jeraj in partnerji o.p. d.o.o., Tomšičeva ul. 3, Ljubljana – dostava z oper
dolžnika Mirana Krivec, Gasilska cesta 56,
Mengeš, zaradi izterjave 718,44 EUR s pripadki, dne 22. 8. 2011, začasni zastopnik,
odvetnik Primož Kovač, Ljubljanska c. 80,
1230 Domžale, ki je bil postaven s sklepom
z dne 20. 3. 2008, se razreši.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 8. 2011
D 230/2009
Os-4924/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajnem sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pokojnem Jožetu Bubnič
iz Staroda 16, rojenem 31. 3. 1875, ki je
umrl dne 14. 8. 1951, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP),
dedinjam, pravnukinjam Aldi Guera, Orieti
Guera in Tamari Guera, vse neznanega bivališča, s sklepom z dne 30. 9. 2011 postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Roka
Jenka iz Ilirske Bistrice, Gubčeva 7, ki bo
dedinje v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler dedinje ali njihovi pooblaščenci
ne nastopijo pred sodiščem, oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 23. 6. 2011
D 257/2009
Os-4957/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajnem sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pokojnem Francu Hrvatinu iz Staroda 12/44, ki je umrl dne 21. 3.
1944, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), dedičem, zapustničinim vnukom Marku Hrvatinu, nazadnje
stanujočemu 104 Rue de Colombes 92,
Asnieres, Francija, Đurđi Glogeljšek rojeni Hrvatin, rojeni 1953, nazadnje stanujoči Ulica Narodnog Stanka 108 B, Rijeka,
Hrvaška, je s sklepom z dne 4. 10. 2011,
postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Volka Milana, Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 19, ki bo dediče v tem postopku za-

stopal vse do takrat, dokler dediči ali njihovi
pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 5. 10. 2011
D 269/2008
Os-4959/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajnem sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pokojni Jožefi Frančiški Stanič iz Podgrada 24, ki je umrla dne
31. 12. 1985, na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP), dedičem, zapustničinim nečakom Mariji Butinar, rojeni
2. 5. 1928, Mileni Butinar, rojeni 7. 12. 1935,
Alojzu Butinarju, rojenem 23. 10. 1939, Antonu Butinarju, rojenem 2. 5. 1944, vsi neznanega bivališča v Italiji, s sklepom z dne
4. 10. 2011 postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Roka Jenka iz Ilirske Bistrice,
Gubčeva 7, ki bo dediče v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler dediči ali njihovi
pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 5. 10. 2011
N 4/2011
Os-5241/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Stanki Poredoš v nepravni zadevi predlagatelja: Henrik Koruza, Kolomban 53, Ankaran, ki ga zastopa odvetnik
Denis Zobarič iz Kopra, zoper nasprotne
udeležence: 1. Ljubomir Koruza, 25 Rue de
la Grange Aux Belles, Pariz, Francija in 2.
Mirjana Uzelac, 95 Ontario Avenue, Hamilton, Kanada, zaradi razdelitve solastnine,
dne 28. 9. 2011 odločilo:
prvemu nasprotnemu udeležencu Koruza Ljubomirju, z bivališčem v tujini, 25 Rue
de la Grange Aux Belles, Pariz, Francija, in
brez pooblaščenca v Republiki Sloveniji, se
določi začasna zastopnica odvetnica Mirjana Djurković, Kolodvorska cesta 1, Koper.
Začasna zastopnica ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika,
in sicer od dneva postavitve, pa dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem, oziroma pristojni
Center za socialno delo, ne sporoči sodišču, da je postavil nasprotnemu udeležencu
skrbnika za posebne primere.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 9. 2011
PI 142/2009
Os-5145/11
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zadevi tožeče
stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, spor se nanaša na OE
Kranj, Bleiweisova 20, Kranj, proti toženi
stranki Igorju Stepanu, Golnik 55, Golnik,
zaradi plačila 1.917,28 EUR s pp, postavilo
toženi stranki Igorju Stepanu začasno zastopnico, odvetnico Anico Flat iz Kranja.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v postopku, vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 10. 2011
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VL 51734/2010
Os-5123/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Telemach d.o.o., Cesta
Ljubljanske brigade 21, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Andrej Vovšek, Ulica Vita
Kraigherja 5, Maribor, proti dolžniku Ivanu
Tlaker, Ulica bratov Učakar 70, Ljubljana, ki
ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica
Tina Šnajder Paunović, Resljeva cesta 44,
Ljubljana, zaradi izterjave 809,72 EUR, sklenilo:
dolžniku Ivanu Tlaker, Ulica bratov Učakar 70, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Tino Šnajder Paunović, Resljeva
cesta 44, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 2011
VL 114347/2008
Os-5198/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3,
Ljubljana, proti dolžnici Valeriji Djurdjević,
Brodarjev trg 14, Ljubljana, ki jo zastopa zakoniti zastopnik odvetnik začasni zastopnik
Milan Vajda, Komenskega 38, Ljubljana, zaradi izterjave 210,07 EUR, sklenilo:
dolžnici Valeriji Djurdjević, Brodarjev
trg 14, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Milan Vajda, Komenskega 38, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 19. 10. 2011
1913 I 306/2010
Os-5239/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva ulica 28, Laško, ki ga zastopa odvetnik
Aleksander Petrovič, Ulica XIV. divizije 8,
Celje, proti dolžniku Alojzu Radovanu, Metelkova ulica 5, Ljubljana – dostava, zaradi
izterjave 3.211,43 EUR, sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni
zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Sočan
Žitnik Alenka, Tavčarjeva 6/I, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastop pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2011

Stran

2706 /

Št.

93 / 18. 11. 2011

VL 5023/2011
Os-5240/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Delavske hranilnice d.d. Ljub
ljana, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana, proti
dolžnici Cvetki Verbič, Hauptstrasse 32, DE,
83629 Weyarn, Deutschland, ki jo zastopa
zakoniti zastopnik odvetnik Boris Pertovt,
Frankopanska 18, Ljubljana, zaradi izterjave
1.592,77 EUR, sklenilo:
dolžnici Cvetki Verbič, Hauptstrasse 32
DE, 83629 Weyarn, Deutschland, 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 Borisa Pertovt, Frankopanska 18,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 5. 7. 2011
1913 I 201/2009
Os-5265/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d.,
OE Kranj, Miklošičeva 19, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Bojanu Dinčić, Av. Pierre de Savoie 44, Švica, zaradi izterjave
1.465,74 EUR, sklenilo:
za začasnega zastopnika, upravičenega
za sprejemanje pisanj se dolžniku postavi
mag. Rejc Boštjan, Kolodvorska ul. 7, Ljub
ljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne19. 10. 2011
VL 97664/2011
Os-5267/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in Leasing SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74,
Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družb
Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Zoranu Lukić, Pelechova ulica 37b, Radomlje, ki ga zastopa zakonita zastopnica
odvetnica Suzana Miklič Nikič, Ljubljanska
cesta 102, Domžale, Branko Govedarica,
Župančičeva ulica 4, Kamnik, zaradi izterjave 1.141,02 EUR, sklenilo:
dolžniku Zoranu Lukić, Pelechova
ulica 37b, Radomlje, 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 Suzana Miklič Nikič, Ljubljanska 102, Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2011
VL 211160/2010
Os-5321/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika T-2, Družba za ustvarjanje,
razvoj in trženje elektronskih komunikacij in
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opreme d.o.o., Streliška cesta 150, Maribor,
proti dolžniku Lažič Vladu, Brilejeva ulica 4,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Bojana
Škrk Gabrijelčič, Cigaletova 7, Ljubljana, zaradi izterjave 920,20 EUR, sklenilo:
dolžniku Lažič Vladu, Brilejeva ulica 4,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Bojana Škrk Gabrijelčič, Cigaletova 7,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2011
IV P 706/2010
Os-5201/11
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Diti Mlakar, v pravdni zadevi
tožeče stranke Dušice Bračko, Slokanova
ul. 1, Maribor, ki jo zastopa odvetnik Janko Jerman ml. iz Maribora, zoper toženo
stranko Jerneja Bračko, Slokanova ul. 1,
Maribor, zaradi razveze zakonske zveze,
o postavitvi začasnega zastopnika toženi
stranki, na podlagi določil 1. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP sklenilo:
toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi odvetnik Matjaž Kirbiš, Ulica talcev 3, 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 17. 10. 2011
VL 97873/2011
Os-4868/11
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v izvršilni zadevi upnika Vodovod - Kanalizacija JP d.o.o., Lava 2/a, Celje, ki ga zastopa
odvetniška pisarna Cmok&Praznik iz Celja,
proti dolžniku Romanu Polšak, Gorica pri
Šmartnem 17/a, Šmartno v Rožni dolini, zaradi izterjave 141,49 EUR s pp, dne 23. 9.
2011 sklenilo:
za začasnega zastopnika dolžnika Romana Polšaka, Gorica pri Šmartnem 17/a,
Šmartno v Rožni dolini, se postavi odvetnica Roman Prevolšek, Rogaška cesta 19,
Šmarje pri Jelšah.
Začasni zastopnik ima v postopku za
katerega je postavljen za pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika vse dotlej, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec, ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler pristojen
Center za socialno delo ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 23. 9. 2011
1194 I 31/2011
Os-5099/11
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni
zadevi upnika Fantasy 2000 d.o.o., Ajdovščina 1, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Irena
Hartman, Trdinova 7, Ljubljana, proti dolžniku
Dušku Lipić, Kolodvorska 9, Trbovlje, zaradi
izterjave 1.920,69 EUR sklenilo:
dolžniku Dušku Lipić, Kolodvorska 9, Trbovlje, se v tem izvršilnem postopku postavi

začasnega zastopnika, odvetnika Iztok Šubara, Ulica 1. junija 35, Trbovlje.
O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti CSD Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma vse
dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 22. 9. 2011

Oklici dedičem
D 564/2011
Os-5301/11
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Mariji
Novak, hčerki Antona Cvirna, rojeni 21. 9.
1926, državljanki Republike Slovenije, poročeni, umrli 31. 7. 2011, nazadnje stanujoči
Iršičeva ulica 6, Celje.
Ker zapustnica oporoke ni napravila, je
nastopilo dedovanje po zakonu.
Kot zakoniti dediči prvega dednega reda
pridejo v poštev vdovec Milan Novak, sin
Emil Novak in vnuk Damir Sitar (na podlagi vstopne pravice po pokojnemu sinu
Marjanu Sitarju). Podatki (rojstni podatki,
naslov prebivališča ter drugi osebni podatki) za dediča Damirja Sitarja sodišču niso
znani. Prav tako sodišču niso znani osebni
podatki (rojstni podatki, naslov zadnjega
prebivališča, datum smrti ter drugi podatki) zapustničinega pokojnega sina Marjana
Sitarja.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva Damirja Sitarja in vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 10. 2011
II D 277/2011
Os-5294/11
V zapuščinski zadevi, opr. št. II
D 277/2011, po pokojnem Viktorju Lavšu,
sinu Viktorja Lavša, rojenem 25. 2. 1905,
umrlem 1. 5. 1990, nazadnje stanujočem
na naslovu Krimska ulica 6, Ljubljana, takrat
državljanu SRS in SFRJ je naslovno sodišče
odredilo izdajo oklica.
Zapustnik je bil poročen s Štefanijo Lavš,
ki je umrla leta 1976 v Ljubljani. Zapustnik
ni imel potomcev, imel pa je brata Maksa
Lavša, ki ga je preživel, vendar ni znano, ali
je imel kaj potomcev. Zapustnik je imel tudi
tri sestre, in sicer sestro Viktorijo, ki je živela
v Braziliji in je imela sina, vendar sta oba že
pokojna in ni znano, kdo bi bili potomci umrlega sestrinega sina, nadalje sestro Julijo,
ki je živela v Budimpešti, umrla v starosti
92 let in ni znano, ali je imela kaj potomcev,
in sestro Marijo Plevelj, katere potomka je
Renata Marija Vraničar.
Zapustnik je dne 17. 4. 1984 napravil
lastnoročno oporoko in z njo zapustil vse
svoje premično premoženje svoji nečakinji
Renati Mariji Vraničar, roj. 11. 8. 1939, Sorška cesta 43, Škofja Loka.
Ker sodišče ne razpolaga z več podatki
o osebah, ki bi prišle v poštev kot zapustni-
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kovi zakoniti dediči, na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica na sodni deski, na spletni strani
sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2011
II D 1257/2011
Os-5268/11
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred
Okrajnim sodiščem v Mariboru po dne 26. 3.
1962 umrli Neži Šegula, rojeni 24. 1. 1894,
nazadnje stanujoča Plač 4, pridejo v poštev
kot dediči po zapustnici dediči II. dednega
reda, neznanih imen in naslovov. Sodišče
zato poziva dediče II. dednega reda (to so
zapustnikovi bratje in sestre oziroma njihovi
potomci) oziroma dediče III. dednega reda
(to so zapustnikovi dedi in babice oziroma njihovi potomci) ter vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica
z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 10. 2011
D 123/2011
Os-5203/11
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod
opr. št. D 123/2011 vodi zapuščinski postopek po pokojni Mariji Vogrinec, rojeni 1910,
umrli 2010, nazadnje stanujoči Koresova
ul. 11, Ptuj.
V zapuščino spada parc. št. 189/32, k.o.
Dolnja Počehova, do ½. Kot dediči prihajajo
v poštev snaha Svetlana Vogrinec in vnuk
Robert Vogrinec, po pokojnem zapustničinem sinu Štefanu in potomci pokojnega
zapustničinega sina Mirka, ki pa sodišču in
znanim dedičem niso znani.
S tem oklicem sodišče poziva dediče
zapustnice, da se priglasijo k dedovanju. Če
se ne bodo priglasili bo sodišče eno leto po
objavi tega oklica odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 20. 10. 2011
D 271/2011
Os-5100/11
Pred Okrajnim sodiščem v Žalcu je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Silvestri
Kalafatič, rojeni Cilenšek, hčerki Jožefa,
upokojenki, rojeni 18. 12. 1920, državljanki
Republike Slovenije, vdovi, umrli dne 10. 6.

2011 na Polzeli, z zadnjim prebivališčem
Migojnice 46, Griže.
Na zapuščinsko obravnavo dne 7. 9.
2011 je pristopil vnuk zapustnice Aljoša
Kalafatič, ni pa pristopil vnuk zapustnice
Sergej Kalafatič, kateri v Sloveniji nima bivališča.
Sodišče s tem oklicem vabi zapustničinega vnuka Sergeja Kalafatiča, da se čimprej,
najkasneje pa v enem letu od objave tega
oklica na sodni deski sodišča, priglasi sodišču. V zapuščino spadajo nepremičnine in
denarna sredstva pri Banki Celje.
Po poteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave odsotnemu dediču postavljenega
skrbnika in podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 5. 10. 2011

Oklici pogrešanih
N 121/2009
Os-5238/11
Okrajno sodišče v Ljubljani vodi pod opr.
št. N 121/2009 na predlog predlagateljice
Martine Hren, Spodnje Pirniče 50b, Ljub
ljana Šmartno, nepravdni postopek razglasitve za mrtvega pogrešanega Mihaela Šeška
(Seška), rojenega 23. 9. 1906, nazadnje
stanujočega Spodnje Pirniče 11, Spodnje
Pirniče.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, je bil nasprotni udeleženec Mihael
Šešek živ še v septembru leta 1940, ko je
kupil ½ nepremičnine, parc. št. 283, k.o.
Spodnje Pirniče, od tedaj dalje pa o njem ni
bilo več glasu.
Sodišče poziva pogrešanega, da se
oglasi, vse, ki kaj vedo o življenju in smrti
pogrešanega Mihaela Šeška, pa da to sporočijo sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2011
N 36/2011
Os-5128/11
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagatelja Rudolfa Robide, Ratje 9, Hinje, zoper nasprotno udeleženko Ivano Herbst, ki jo zastopa skrbnica
za posebni primer Julka Šterk iz Kočevja,
zaradi razglasitve za mrtvo Ivano Herbst,
izdaja oklic:
poziva se Ivana Herbst, rojena 24. 3.
1886, neznanega bivališča, da se priglasi
pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za
poseben primer, Julki Šterk, Kolodvorska
cesta 3, Kočevje, v roku treh mesecev od
dneva objave tega oklica.
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Po preteku treh mesecev bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 18. 10. 2011
N 37/2011
Os-5129/11
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagatelja Rudolfa Robide, Ratje 9, Hinje, zoper nasprotnega udeleženca Jurija Herbsta, ki ga zastopa skrbnica
za posebni primer Julka Šterk iz Kočevja,
zaradi razglasitve za mrtvega Jurija Herbsta, izdaja oklic:
poziva se Jurij Herbst, rojen 25. 3. 1876,
neznanega bivališča, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za poseben
primer, Julki Šterk, Kolodvorska cesta 3, Kočevje, v roku treh mesecev od dneva objave
tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 18. 10. 2011

Kolektivni delovni spori
X Pd 1062/2011
Os-5430/11
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih – ZDSS-1 obvešča vse
zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikatom kulturnih in umetniških ustvarjalcev
RTV Slovenije, Kolodvorska 2, Ljubljana in
nasprotnima udeležencema 1. Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2,
Ljubljana in 2. Sindikat delavcev Radiodifuzije Slovenije, Kolodvorska 2, Ljubljana,
zaradi razveljavitve aneksa.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo (prvi odstavek 51. člena
ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko prijavijo ves čas postopka, na naroku
ali s pisno vlogo (drugi odstavek 51. člena
ZDSS-1).
Narok za glavno obravnavo v ponovljenem postopku je razpisan na dan 26. januarja 2012, ob 9. uri, soba št. 3/III, Delovno in
socialno sodišče, Resljeva 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 24. 1.
2011.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Baruca Tilen, Bošamarin 39, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št.
50500082593, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnj-324387
Bedrač Metka, Zagrebška cesta 96,
Ptuj, zavarovalno polico, št. 11.072.753,
izdala zavarovalnica Grawe zavarovalnica.
gnc-324344
Bevc Gregor, Zaboršt 2, Škocjan, zavarovalno polico, št. 50500072050, izdala zavarovalnica KD Življenje. gny-324372
Bogataj Gašper, Binkelj 16, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 5000028199, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnn-324408
Brdnik Tanja, Pungert 23, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 505000059686, izdala zavarovalnica KD Življenje. gni-324338
Bukovec Mateja, Novo Polje, cesta
X/12, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500103555, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gne-324417
Dević Borka, Kidričevo naselje 20, Postojna, zavarovalno polico, št. 40301001714,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnx-324373
Gorenc Maja, Srebrniče 16, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 505000112716, izdala zavarovalnica KD Življenje. gne-324367
Gosarič Samo, Podmilščakova ulica 66, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500046145, izdala zavarovalnica KD življenje d.d. gng-324390
Hribernik
Jerneja,
Praproče 11, Polhov Gradec, zavarovalno polico,
št. 50500058075, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gne-324392
Jesenovec Simon, Podlipa 54, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 50500004384,
izdala zavarovalnica Slovenica Življenje.
gnz-324346
Jeza Renata, Apače 52, Lovrenc na
Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
50500093981, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnb-324370
Laurenčak Klemen, Lemberg pri Šmarju 21A, Podplat, zavarovalno polico, št.
50500022678, izdala zavarovalnica KD Življenje. gns-324353
Lušin Majda, Zapotok 31a, Ribnica, zavarovalno polico, št. 50500060249, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gni-324413
Majhen Ivana, Petišovci, Spodnja ulica 1,
Lendava - Lendva, zavarovalno polico, št.
50500093388, izdala zavarovalnica KD Življenje. gny-324347
Mihovilović Ivan, Podlubnik 162, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 50500119360,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnj-324362
Mikulin Nives, Zvezda 18, Ljubljana - Šentvid, zavarovalno polico, št.
50500047501, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnl-324435
Porčić Šemso, Potok 2c, Pobegi, zavarovalno polico, št. 50500088406, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnv-324375
Premerl Katarina, Sojerjeva ulica
1B, Ljubljana, zavarovalno polico, št.

70000011094, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnr-324354
Rožanc Nenad, Črešnjice 16, Otočec, zavarovalno polico, št. 41601001980, izdala zavarovalnica Slovenica Življenje. gnz-324371
Rus Živa, Vinska cesta 5, Zagorje ob Savi,
zavarovalno polico, št. 50500113562, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnv-324400
Salkič Alminko, Cesta kozjanskega
odreda 6, Štore, zavarovalno polico, št.
50500088604, izdala zavarovalnica KD Življenje. gns-324428
Svanjak Mihael, Zadružna ulica 3, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št.
41601007421, izdala zavarovalnica Slovenica. gnn-324358
Šikovec Gorazd, Vreskovo 46, Trbovlje,
zavarovalno polico, št. 50500014760, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gns-324403
TEKO-TM d.o.o., Kolodvorska cesta 45, Črnomelj, zavarovalno polico, št.
50500086831, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnp-324431
Thaler Jolanda, Aškerčeva ulica 15, Celje,
zavarovalno polico, št. 50500057131, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnt-324377
Urgl Tomaž, Lakotence 17, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 41601008240, izdala zavarovalnica KD Življenje (Fondpolica).
gnp-324406
Zadnikar Anita, Cesta Andreja Bitenca 105, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500010389, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnu-324351
Zavarovalnica Maribor d.d. – pogodbena
agencija SKIMP d.o.o. Kranjska cesta 2,
4240 Radovljica zavarovalne police Zavarovalnice Maribor:
Avtomobilske police: Tip 607: 6177686,
6177687, 6177688, 6177689, 6177690,
6177691, 6177692, 6177693, 6177694,
6177695, 6177696, 6177697, 6177698,
6177699, 6177700, 6177681.
Zelene karte: Tip 609: 2686800,
2703821, 2703822, 2703823, 2703824,
2703825, 2703826, 2703827, 2703828,
2703829, 2703830, 2703831, 2703832,
2703833, 2703834, 2703835, 2703836,
2703837, 2703838, 2703839, 2703840,
2703841, 2703842, 2703843, 2703844,
2703845, 2703846, 2703847, 2703848,
2703849, 2703850, 2686796.
Premoženjske police: Tip 602-0989395,
0989396.
Tip 603-0110583, 0110584, 011585.
Tip 604-0848506, 0848507, 0848508,
0848509, 0848510.
Tip 605-0036860, 0036861. Ob-5384/11
Zorko Dušan, Boreci 5h, Križevci pri Ljutomeru, zavarovalno polico, št.
50500053392, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnx-324398

Spričevala preklicujejo
Arnež Petra, Otok 5, Gradac, spričevalo
o poklicni maturi Kmetijske šole Grm Novo
mesto, Srednja poklicna in strokovna šola,
izdano leta 2007. gnd-324368

Babić Edi, Kolodvorska cesta 32, Postojna, indeks, št. 20080008, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnl-324335
Bajt Ana, Sajovčevo naselje 17, Šenčur,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje ekonomske šole Kranj. gnn-324333
Ban Gregor, Dvor 47, Dvor, spričevalo 2.
letnika Ekonomske šole Novo mesto, izdano
leta 1994. gnp-324356
Bevc Andreja, Ilirska 30, Izola - Isola,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Piran, izdano
leta 2009. gnb-324424
Bevc Andreja, Ilirska 30, Izola - Isola,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Piran, izdano
leta 2010. gnv-324425
Bojovič Milena, Turjanci 18, Radenci,
maturitetno spričevalo Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 2003.
gnl-324410
Božič Nina, Kolodvorska 14a, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Ljudske univerze Litija, izdano leta 2003, izdano na ime
Trošelj Nina. gnu-324401
Bračič Maja, Zabovci 15A, Markovci,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ormož, izdano leta 2005. gng-324365
Bračič Maja, Zabovci 15A, Markovci,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ormož, izdano leta 2006. gnf-324366
Brajnik Katica, Med ogradami 40, Solkan, končno spričevalo Trgovske šole Nove
Gorica, izdano leta 1970, izdano na ime
Tomažič Katica. gno-324407
Budisavljević Gregorčič Andreja, Okrog 3,
Šentrupert, zaključno spričevalo SEŠ Novo
mesto, izdano leta 1995/96, izdano na ime
Budisavljević Andreja. gnh-324364
Cencelj Luka, Povšetova 91, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Šolski center Novo
mesto, izdano leta 2006. gnu-324426
Čukalac Stevan, Ulica 9. maja 4, Miklavž
na Dravskem polju, indeks, št. 42000978,
izdala Akademija za likovno umetnost v Ljubljani, leto izdaje 2008. gnf-324391
Fabe Nina, Razgled 3, Piran - Pirano,
spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika in potrdilo o
uspehu pri maturi, izdala Gimnazija Piran v
letih od 2003 do 2006. gnh-324339
Fortunat Zdenko, Ulica XXX. divizije 2,
Portorož - Portorose, indeks, št. 20040700,
izdala Pravna fakulteta. gnd-324418
Grm Anže, Sp. Hotič 40, Litija, spričevalo
3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo in
potrdilo o opravljeni maturi Srednje medijske
in grafične šole Ljubljana, izdano leta 2008
in 2009. gni-324438
Hodović Alen, Novosadska 4, Ljubljana,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Gimnazije
Antonio Sema Piran. gnz-324421
Jahić Sead, Stantetova 7, Velenje, spričevalo 1. in 2. letnika Centra srednjih šol Velenje, poklicne rudarske šole. gno-324382
Kaplar Aleš, Žabjak 3, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Ekonomske gimnazije, izdano
leta 2004. gnn-324383
Karajković Asmir, Vrtnarija 7a, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja,
izdano leta 2010. gni-324388
Kerin Božica, Bučerca 17, Krško, diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost
Ljubljana, št. 330, izdana leta 1987 na ime
Šolar Božica. gnx-324348
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Krajnc Gašper, Movže 7, Mislinja, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole Slovenj
Gradec, izdano leta 1983/84. gnq-324355
Križaj Iza, Partizanska cesta 42, Škofja
Loka, spričevalo 1. letnika Gimnazije Škofja
Loka, izdano leta 2003. gnp-324381
Lorger Anja, Tomšičeva 10/a, Velenje, spričevalo 3. letnika Splošne gimnazije Velenje, št. II/801, izdano leta 2008.
gny-324397
Maček Hribar Simona, Avtomobilska ulica 25, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2000, izdano na ime Hribar Simona. gnr-324429
Maček Hribar Simona, Avtomobilska ulica 25, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2000, izdano na ime Hribar
Simona. gnq-324430
Pečjak Dragica, Velike Vrhe 13, Ivančna
Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 1992/1993, izdano na ime Štepec Draga. gnd-324343
Peršak Ksenija, Ob Meži 10, Mežica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole v Slovenj Gradcu, izdano leta 1995,
izdano na ime Gerdej Ksenija. gng-324415
Pirman Sandi, Puštal 34, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Škofja
Loka, izdano leta 2005. gnk-324411
Prokić Kim, Levčeva 13b, Mengeš, spričevalo 3. letnika Ekonomske srednje šole v
Ljubljani, izdano leta 2009. gnj-324337
Pucihar Natalija, Iška vas 50, Ig, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole
in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2010.
gnm-324434
Radomirović Sergej, Kašeljska cesta 34a,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Zalog v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnm-324334
Rituper Damir, Martjanci 105, Martjanci,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika SETUAŠ Murska Sobota, izdano leta 1993/94, 1995/96,
1996/97. gnb-324395
Savšek Benjamin, Medenska cesta 38,
Ljubljana, maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi ŠČ PET, izdano leta
2007. gno-324361
Šandor Marjan, Dankovci 20, Mačkovci,
spričevalo o poklicni maturi SPTŠ Murska
Sobota, izdano leta 2008. gnw-324399
Štampar Gregor, Šušmeljeva ulica 10,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojne šole Maribor, izdano leta 2003.
gnc-324369
Šundov Jakov, Cesta 18. aprila 5, Vipava, spričevalo o zaključnem izpitu Zdravstvene šole v Novi Gorici. gnb-324420
Šušnjara Niki, Bračičeva ulica 5, Senovo,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Brežice.
gnw-324349
Šušteršič Yannick, Rusjanov trg 10, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja, izdano leta 2005. gnc-324394
Tomc Darko, Ravne 12, Šentrupert,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
šole Grm Novo mesto, izdano leta 1999.
gnf-324416
Toprek Tanja, Log 15, Hrastnik, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole Zagorje,
izdano leta 2000. gnh-324414
Trstenjak Jan, Rozmanova ulica 24C,
Ilirska Bistrica, maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi Srednje šole tiska in papirja. gnv-324350

Tučić Zorica, Ižanska cesta 440D,
Ljubljana, preklic spričevala, št. GNK323736, objavljenega v Ur. l. RS, št. 81/11.
gnk-324436
Vesel Borut, Hraše 33J, Smlednik, diplomo SŠ Šiška, št. I-EL/326, izdana leta 1987.
gnr-324379
Veselič Anton, Livold 27, Kočevje, spričevalo 8. razreda OŠ Jože Šeško Kočevje, št.
79/77, izdano leta 1980. gnj-324412
Vombergar Simona, Britof 180, Kranj, maturitetno spričevalo CDI Univerzum Ljubljana, št. 108, izdano leta 2002. gnj-324437

Drugo preklicujejo
Bajramoska Elma, Knežak 200, Knežak,
študentsko izkaznico, št. 19465738, izdala
Ekonomska fakulteta. gnt-324427
Boštjančič Aleksandra, Milčetova pot 10,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste. gny-324422
Božič Katja, Ulica talcev 9, Zagorje ob
Savi, študentsko izkaznico, št. 19523007,
izdala Ekonomska fakulteta. gnk-324386
Cerić Tarik, Preserska ulica 6, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala ŠC PTT.
gnl-324360
Debenjak Anja, Pod gabri 21, Celje,
študentsko izkaznico, št. 06050849, izdala Fakulteta za socialno delo v Ljubljani.
gnq-324405
Deronjić Slađana, Vojkova ulica 4, Divača, študentsko izkaznico, št. 31100190,
izdala Fakulteta za farmacijo. gnm-324384
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500027808000, izdana na ime Trnovšek Ivan, izdal Cetis Celje. gnz-324396
Flamur Krasniqi, Cesta v Laško 30/a, Laško, certifikat št. IZO-07/2300, izdal Šolski
center Celje, leta 2007. gnq-324359
Gradbena oskrba d.o.o. Sežana, Cesta na Lenivec 30, Sežana, licenco, št.
GE002532/04760, za vozilo M.A.N. 26.414
FNLLW, registrska številka KP V1-894.
gns-324432
Grgić Dragiša, Celjska cesta 51, Slovenj
Gradec, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500031191000. gnu-324376
Hahn Manuel, Vanča vas 60 A, Tišina, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500021088000, izdal Cetis d.d.
gnx-324423
Hrvatin Oktavij, Stara cesta 3, Portorož
- Portorose, izkaznico vojnega veterana,
št. neznana, izdala Upravna enota Piran.
gns-324378
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05,
73/05 in 55/11) neveljavne enotne žige in
izkaznice pooblaščenih inženirjev: Leopold
Gorjup, inž. gradb., G-1834, Jernej Menart,
univ. dipl. inž. grad., G-1955, Julijan Rijavec,
univ. dipl. inž. el., E-0572. Ob-5464/11
Javno podjetje Ljubljanski potniški,
Celovška cesta 160, Ljubljana, licenc
MPP, reg. št. LJ LPP-101, znamka MAN
SU 220, št. licence GE 003089/00673/001
in reg. št. LJ LPP-104, znamka MAN
SL 262, GE 003089/00673/078, izdala GZS.
gng-324419
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Klemenc Martin, Ulica Gubčeve brigade 39, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
63090356, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gnl-324385
Koleša Matej, Pot v dolino 50,
Ljubljana - Dobrunje, dijaško izkaznico,
izdala Gimnazija Moste, št. 0006062916.
gnw-324374
Mori Primož, Šentjanž 153, Šentjanž pri
Dravogradu, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti
za pridobitev licence v cestnem prometu,
št. 608070, izdajatelj Ministrstvo za promet,
izdano leta 1997. gnq-324380
Obrovac Lojzka, Kavškova ulica 5, Ljubljana, potrdilo o opravljenem usposabljanju
z delom za II. stopnjo zahtevnosti - pomožna gostinsko turistična dela, št. 35/I-USO,
izdala Srednja šola za gostinstvo in turizem.
gnt-324352
Olup Vesna, Kovaška cesta 22, Zreče,
študentsko izkaznico, št. 41020212, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani, leta 2002.
gno-324357
Potočnik Rudolf, Skorno pri Šoštanju 14,
Šoštanj, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500013494000, izdal Cetis Celje d.d.
gni-324363
Prah Andraž, Novo Polje cesta XII/17,
Ljubljana - Polje, dijaško izkaznico, izdal
ŠCPET. gnd-324393
Pusavec Jana, Trnovlje 20, Cerklje
na Gorenjskem, študentsko izkaznico,
št. 4110213, izdala Medicinska fakulteta.
gnh-324439
Radšel Ina, Gubčeva ulica 3, Slovenj
Gradec, polico za življenjsko zavarovanje
- Fondpolica št. 50500075451, KD življenje
d.d. gnr-324404
SBG Hrast d.o.o., Zgornja Pristava 15,
Slovenske Konjice, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu,
št. 601242, izdano na ime Potočnik Silvester, izdajatelj: Ministrstvo za promet, leto
izdaje: 1997. gng-324340
SBG Hrast d.o.o., Zgornja Pristava 15,
Slovenske Konjice, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu,
št. 601219, izdano na ime Potočnik Boštjan,
izdajatelj: Ministrstvo za promet, leto izdaje:
1997. gnf-324341
SBG Hrast d.o.o., Zgornja Pristava 15,
Slovenske Konjice, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu,
št. 601218, izdano na ime Potočnik Gregor,
izdajatelj: Ministrstvo za promet, leto izdaje:
1997. gne-324342
Štupica Matija, Cesta na Roglo 11H, Zreče, izkaznico vojnega veterana, št. 11351,
izdajatelj UE Ribnica. gnb-324345
Taci Saip, Regentova c. 21, Ljubljana,
certifikat o NPK, izdan leta 2007, izdal Šolski center Celje. gnh-324389
Urleb Sandi, Laznica 104, Limbuš, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št.
1008292. gnn-324433
Uroš Brlek s.p., Ob Studenčnici 4, Ptuj,
izvod licence, št. 009421/003, za vozilo
Mercedez, registrska številka MB CT 880.
gnm-324409
Zakinja Marino, Belokriška c. 50, Portorož - Portorose, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500008323000, izdal Cetis Celje. gnt-324402
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