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Leto XXI

Javni razpisi
Ob-5565/11
Obvestilo
Občinska uprava Občine Brežice je 29. 9.
2011 izdala odločbo, s katero se postopek
izbire na podlagi izvedenega javnega razpisa za podelitev koncesije za zagotavljanje toplote iz kotlovnic v Prosvetnem domu
Brežice in v objektu Občine Brežice, ki ga
je Občina Brežice dne 22. 7. 2011 objavila
v Uradnem listu RS, št. 58/11 konča, pri čemer se prejeta ponudba ADRIAPLIN d.o.o.,
Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana zavrne iz
razloga nesprejemljivosti.
Občina Brežice
Št. 3420-21/2010/5
Ob-5499/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljub
ljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na
podlagi:
– IX. in X. poglavja Uredbe o izvajanju
Operativnega programa za razvoj ribištva
v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 30/11, z dne 22. 4. 2011; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne
27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (ESR) (UL L št. 223 z dne 15. 8. 2006,
str. 1–44; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1198/2006/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007
z dne 26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 120 z dne 10. 5. 2007,
str. 1–80; v nadaljnjem besedilu: Uredba
498/2007/ES);
– Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (v
nadaljnjem besedilu: OP 2007–2013), potrjenega z odločbo Evropske komisije št. CCI
2007 SI 14 F PO 001 z dne 19. novembra
2008, objavlja
javni razpis
za izbor in potrditev Obalne akcijske
skupine in lokalne razvojne strategije
za izvajanje trajnostnega razvoja
ribiških območij
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je izbor in
potrditev Obalne akcijske skupine (v nadaljnjem besedilu: OAS) skupaj z Lokalno
razvojno strategijo (v nadaljnjem besedilu:
LRS), ki je upravičena do nepovratnih sredstev za sofinanciranje izvajanja ukrepov 4.
osi OP 2007–2013 – Trajnostni razvoj ribiških območij.

2. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje ukrepov 4. osi OP
2007–2013, z možnostjo koriščenja do
31. 12. 2015, znaša 2.885.372,00 EUR, od
tega znaša delež Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v celotnih javnih izdatkih
2.164.029,00 EUR (75%) in prispevek Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih
721.343,00 EUR (25%). Zadnje zahtevke
za povračilo sredstev mora OAS na MKGP
posredovati do vključno 30. 6. 2015 za projekte in do 30. 9. 2015 za delovanje OAS.
Sredstva se dodelijo upravičencu v obliki
nepovratnih sredstev, pravico do koriščenja
sredstev pridobi s tem javnim razpisom, na
podlagi odločbe ministra, izbrana in potrjena OAS.
Izbrana in potrjena bo tista OAS, ki bo
pri oceni partnerstva in oceni LRS skupaj
kumulativno dosegla največje število točk.
3. Sredstva, ki jih zagotovita Republika
Slovenija in EU, bremenijo proračunski postavki MKGP, in sicer:
9450
9451

Evropski sklad za ribištvo
07-13; EU udeležba, v višini
2.164.029EUR,
Evropski sklad za ribištvo 07-13;
slovenska udeležba, v višini
721.343 EUR.

Javni razpis je odprt do objave obvestila
o zaprtju javnega razpisa, ki bo objavljen na
spletnih straneh MKGP.
2. Vlagatelji
Vlagatelji v okviru tega javnega razpisa je
v imenu OAS pogodbeno opredeljen predstavnik OAS, ki mora biti pravna oseba ali
samostojni podjetnik.
OAS mora biti organizirana kot konzorcijsko tripartitno partnerstvo, sestavljeno iz
zasebnega ribiškega sektorja, zasebnega
neribiškega sektorja in javnega sektorja
skladno z 45. členom Uredbe 1198/2006/ES
in 40. členom Uredbe.
Vlagatelj je pooblaščeni predstavnik
OAS, ki je določen v konzorcijski pogodbi.
Vlagatelj je hkrati tudi upravljavec OAS, odgovorna oseba vlagatelja pa opravlja funkcijo administrativnega vodje OAS.
Upravljavec zastopa OAS v vseh njenih
aktivnostih in obveznostih in je v imenu OAS
kazensko in materialno odgovoren za njeno
delovanje. Vse obveznosti OAS-a v njenem
imenu opravi upravljavec.
OAS mora poslovati preko posebnega
transkacijskega računa. Skrbnik transakcijskega računa OAS je upravljavec OAS.

Vsa razmerja in obveznosti med partnerji
konzorcijske pogodbe, posameznimi člani
konzorcijske pogodbe in do OAS morajo biti
opredeljena v konzorcijski pogodbi. Konzorcijska pogodba mora biti priložena k vlogi na
ta javni razpis.
3. Predmet podpore
Predmet podpore je financiranje delovanja OAS in sofinanciranje projektov za
Trajnostni razvoj ribiškega območja skladno
z upravičenimi ukrepi iz 44. člena Uredbe
1198/2006/ES, ki so:
a) krepitev konkurenčnosti ribiških območij;
b) prestrukturiranje in preusmerjanje gospodarskih dejavnosti, zlasti s spodbujanjem
ekoturizma, pod pogojem, da te dejavnosti
nimajo za posledico povečanje ribolovnega
napora;
c) diverzifikacijo dejavnosti s spodbujanjem več zaposlitev za ribiče z ustvarjanjem dodatnih delovnih mest zunaj ribiškega
sektorja;
d) dodajanje vrednosti ribiškim pro
izvodom;
e) podpiranje infrastrukture za mali priobalni ribolov in turizem ter storitev v korist
majhnih ribiških skupnost;
f) varovanje okolja na ribiških območjih
za ohranitev njegove privlačnosti, obnavljanje in razvijanje obalnih zaselkov in vasi z ribiško dejavnostjo ter varovanje in bogatenje
naravne in arhitekturne dediščine;
g) ponovno vzpostavitev proizvodnega
potenciala ribiškega sektorja, ki so ga prizadele naravne ali industrijske nesreče;
h) spodbujanje medregionalnega in nadnacionalnega sodelovanja med posameznimi skupinami na ribiških območjih, zlasti
s povezovanjem v mreže in z razširjanjem
najboljše prakse;
i) pridobivanje znanj ter pospeševanje
priprave in izvajanja lokalne razvojne strategije;
j) prispevanje k tekočim stroškom posamezne skupine.
ESR lahko financira tudi do 15% zadevne prednostne osi, ukrepe, kot so spodbujanje in izboljševanje strokovnih znanj,
prilagodljivost delavcev in dostopnost zaposlovanja, zlasti v korist žensk, pod pogojem, da so ti ukrepi sestavni del strategije
trajnostnega razvoja in da so neposredno
povezani z zgoraj naštetimi ukrepi.
V okviru 4. osi, se lahko, skladno
z 44. členom Uredbe 1198/2006/ES, izvajajo tudi ukrepi drugih osi. Če se pomoč
dodeli za operacije v okviru ukrepov, ki ne
spadajo v 4. os, se uporabijo ustrezni pogoji,
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merila in lestvice prispevkov za posamezno
operacijo, kot je določeno v javnih razpisih
in drugih dokumentih za ukrepe, ki se izvajajo na 1., 2. in 3. osi. To določilo ne velja
za ukrepe, ki so navedeni v 23. (Državna
pomoč za trajno ukinitev ribolovnih dejavnosti) in 24. (Državna pomoč za začasno
ukinitev ribolovnih dejavnosti) členu Uredbe
1198/2006/ES.
4. Območje podpore
Slovenija je skladno s 3. točko 43. člena
Uredbe 1198/2006/ES in 39. členom Uredbe, opredelila eno ribiško območje, ki zajema celoten obalni pas, ki obsega vse obalne
lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu:
ribiško območje).
5. Pogoji za izbor in potrditev OAS in
LRS
(1) OAS mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– OAS je organizirana kot tripartitno partnerstvo na opredeljenem ribiškem območju;
– Zagotovljena mora biti zmožnost partnerjev, da opravljajo naloge, ki so jim dodeljene, ter učinkovitost in odločanje, kar
bo razvidno iz zahtevanih dokumentov na ta
javni razpis (»Osebna izkaznica OAS«);
– OAS mora imeti organizacijsko obliko, ki zagotavlja finančno in administrativno
sposobnost določitve in izvedbe lokalne razvojne strategije za njeno območje ter sposobnost upravljanja javnih sredstev;
– Naloge, odgovornosti in postopki sprejemanja odločitev za vsak organ v OAS
morajo biti jasno in pregledno opredeljeni
v ustanovitvenih aktih ali pogojih delovanja,
ki morajo biti priloženi k vlogi na ta razpis
(Priloga 2 – Ustanovitveni akti);
– OAS mora imeti svoj transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji;
– OAS mora biti sestavljena po načelu
tripartitnosti iz predstavnikov različnih interesnih skupin in socialno-ekonomskih sektorjev, in sicer:
a) predstavnikov zasebnega ribiškega
sektorja,
b) predstavnikov zasebnega neribiškega sektorja (npr. zainteresirani posamezniki,
ženske in mladi, društva, nevladne organizacije in drugi predstavniki civilne družbe)
ter
c) predstavnikov javnega sektorja.
– Partnerstvo, člani in upravljavec OAS
kot tudi vsi projekti in druge odločitve OAS
so sprejete in izbrane na transparenten način. OAS zagotovi transparentnost izbora
projektov, članov OAS, upravljavca OAS,
drugih odločitev, ki jih OAS sprejme, itd.
s tem, da objavlja javne pozive v javnih občilih in o objavi le teh obvešča MKGP.
– Predlagatelji projektov in partnerji
v projektu so lahko pravne in fizične osebe,
ne glede na to, ali so ali niso člani OAS.
(2) OAS mora za izvajanje ukrepov na
ribiškem območju pripraviti in predložiti LRS
za ribiško območje.
(3) Večino (več kot 50%) projektov izvede zasebni (ribiški in neribiški) sektor.
(4) Predstavniki zasebnega sektorja (ribiškega in neribiškega) morajo na ravni odločanja v organu (-ih) OAS predstavljati vsaj
50% glasov.
(5) OAS in LRS se izbereta in potrdita
s tem javnim razpisom. Na javni razpis za
izbor OAS imajo možnost kandidirati tudi
s strani MKGP potrjene in delujoče Lokalne
akcijske skupine (LAS) iz ribiškega območja, pod pogojem, da je skupina sestavljena
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tako, da je zagotovljeno spoštovanje pogojev in meril iz členov 40, 41 in 42 Uredbe, ter
meril in pogojev iz tega razpisa.
(6) LRS mora imeti poudarek na ribiškem, ribogojskem in ribjepredelovalnem
sektorju, vključevati mora predvidene ukrepe, skladno s 24. in 25. členom Uredbe
498/2007/ES in 40., 41., 42., 43., in 44. členom Uredbe ter mora vsebovati naslednje
vsebine:
a) značilnosti območja OAS (splošne geografske značilnosti, gospodarski položaj,
demografske in sociološke značilnosti, opis
dosedanjih aktivnosti na območju OAS);
b) analizo SWOT glede razvojnih možnosti območja;
c) razvojno vizijo;
d) strategijo izvedbe;
e) usklajenost z regionalnimi razvojnimi
programi ter ostalimi programi in politikami,
ki se izvajajo na območju OAS.
(7) Predložitev predstavitve OAS (to je
»osebne izkaznice« OAS), ki mora vsebovati naslednje vsebine:
a) osnovne podatke o OAS;
b) opis nastanka OAS;
c) naloge in sestavo organov OAS;
d) način odločanja in
e) merila za izbiro izvedbenih projektov.
(8) Administrativni vodja OAS mora skupaj z vlogo predložiti tudi dokazilo o zadnji
uradno priznani izobrazbi, življenjepis v Europass obliki in potrdilo o znanju tujega jezika. Kot potrdilo o znanju tujega jezika se
šteje tako spričevalo, kjer je razvidna ocena
pri tujem jeziku kot tudi potrdilo o opravljenem izpitu pri uradno priznani izobraževalni
instituciji.
6. Upravičenec in prejemniki sredstev
1) Upravičenec do podpore za vse namene iz tega razpisa je izbrana in potrjena
OAS, katere vloga je popolna, vsebinsko
ustrezna, izpolnjuje pogoje za izbor in potrditev ter na javnem razpisu doseže ali preseže spodnjo, vstopno mejo točk ter pri oceni partnerstva ter LRS kumulativno doseže
največje število točk.
2) Prejemniki sredstev so nosilci posameznih projektov, ki morajo imeti s potrjeno
OAS sklenjeno pogodbo o izvajanju posameznega projekta in ostalih medsebojnih
obveznosti, ne glede na to, ali so člani konzorcija ali ne. Pogodbe se sklenejo po odobritvi Letnega izvedbenega načrta (v nadaljnjem besedilu:LIN) s strani MKGP.
3) Skladno s 4. točko 44. člena Uredbe
1198/2006/ES lahko podporo pridobijo delavci v ribiškem sektorju ali osebe, katerih
zaposlitev je povezana s tem sektorjem, če
se izvajajo upravičeni ukrepi iz točke b in
c 44. člena Uredbe 1198/2006/ES in morajo
biti sestavni del LRS, kot sledi:
– prestrukturiranje in preusmerjanje gospodarskih dejavnosti, zlasti s spodbujanjem
ekoturizma, pod pogojem, da te dejavnosti
nimajo za posledico povečanje ribolovnega
napora;
– diverzifikacijo dejavnosti s spodbujanjem več zaposlitev za ribiče z ustvarjanjem dodatnih delovnih mest zunaj ribiškega
sektorja.
7. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so navedeni v 43., 47.
in 48. členu Uredbe in so:
1) Stroški izvedbe projekta, vključno
s stroški promocije projekta in splošnimi
stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta.
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2) Upravičeni stroški za aktivnosti in izvedbene projekte iz prejšnjega odstavka,
so samo stroški, nastali od datuma izdaje
odločbe o potrditvi LIN-a, v katerem je posamezni projekt naveden, razen splošnih stroškov projekta, ki so, glede na prvi odstavek
55. člena Uredbe 1198/2006/ES, nastali od
1. 1. 2007, do 30. 6. 2015. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev
(sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje
materiala, opreme, storitev ali del).
3) Stroški delovanja OAS.
4) Upravičeni stroški za delovanje OAS
so stroški, nastali od datuma izdaje odločbe
o izboru in potrditvi OAS in LRS do 30. 9.
2015. Kot začetek stroška se šteje prevzem
obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme,
storitev ali del).
7.1. Upravičeni stroški izvedbe projekta
Upravičeni stroški posameznega projekta, ki se nanašajo na naslednje ukrepe:
a. krepitev konkurenčnosti ribiških območij,
b. prestrukturiranje in preusmerjanje gospodarskih dejavnosti, zlasti s spodbujanjem
ekoturizma, pod pogojem, da te dejavnosti
nimajo za posledico povečanje ribolovnega
napora,
c. diverzifikacijo dejavnosti s spodbujanjem več zaposlitev za ribiče z ustvarjanjem dodatnih delovnih mest zunaj ribiškega
sektorja,
d. dodajanje vrednosti ribiškim pro
izvodom,
e. podpiranje infrastrukture za mali priobalni ribolov in turizem ter storitev v korist
majhnih ribiških skupnost,
f. varovanje okolja na ribiških območjih
za ohranitev njegove privlačnosti, obnavljanje in razvijanje obalnih zaselkov in vasi z ribiško dejavnostjo ter varovanje in bogatenje
naravne in arhitekturne dediščine,
g. ponovno vzpostavitev proizvodnega
potenciala ribiškega sektorja, ki so ga prizadele naravne ali industrijske nesreče,
h. izvajanje ukrepov, ki se izvajajo v okviru 1., 2. in 3. prednostne osi, razen ukrepov, predvidenih v 23. in 24. členu Uredbe
1198/2006/ES,
so:
Upravičeni strošek

Obrazložitev / omejitve

stroški materiala in storitev, nastali z izvedbo projekta

/

stroški promocije projekta (izdelava promocijskih zgibank, zloženk, objava oglasov, slik,
distribucija promocijskega materiala, zakup medijskega prostora, produkcija oglasov, itd.)

do 20% priznane vrednosti projekta

splošni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta, kot so izdatki arhitektom,
inženirjem in svetovalcem, stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj, študije
izvedljivosti, patenti in licence, itd.

do 12% priznane vrednosti projekta

Upravičeni stroški posameznega projekta, ki se nanašajo na naslednje ukrepe:
i. pridobivanje znanj ter pospeševanje
priprave in izvajanja lokalne razvojne strategije;
j. spodbujanje medregionalnega in nadnacionalnega sodelovanja med posameznimi skupinami na ribiških območjih, zlasti
s povezovanjem v mreže in z razširjanjem
najboljše prakse,
k. spodbujanje in izboljševanje strokovnih znanj, prilagodljivosti delavcev in dostopnosti zaposlovanja, zlasti v korist žensk
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pod pogojem da gre za neposredno povezavo z ukrepi iz alinej od a do h, so:

Upravičeni strošek

Obrazložitev / omejitve

stroški udeležbe na usposabljanjih za izvajanje Trajnostnega
razvoja ribiških območij (kotizacije, prijavnine, itd.)

na podlagi predloženih računov

stroški izvedbe programov usposabljanja in animacije (najem
prostorov, priprava gradiv, promocija, vabila, itd.)

na podlagi predloženih računov in drugih dokazil o izvedbi, npr.
lista prisotnosti, fotografije, zapisniki, itd.

priprava ustreznega študijskega in promocijskega gradiva
za izvajanje trajnostnega razvoja ribiških območij (tisk in
oblikovanje gradiv)

na podlagi predloženih računov in drugih dokazil (predložitev
končnega izdelka, gradiv, itd.)

7.2. Stroški delovanja OAS
Upravičeni stroški, ki se nanašajo na delovanje OAS, so:
Upravičeni tekoči strošek

Obrazložitev / omejitve

materialni stroški nastali z delovanjem OAS, stroški storitev in
obratovalni stroški nastali z delovanjem OAS (stroški opreme
prostorov, pisarniški pripomočki in delovna oprema, ki jo OAS
potrebuje, najemnine prostorov, stroški elektrike, vode, čiščenja)
sofinanciranje bruto plač zaposlenih

potni stroški

do 500,00 € na mesec.

do 1.500,00 € na mesec

letalska vozovnica

predložitev letalske karte za ekonomski razred in potrjenega
»Pass Boardinga«

vozovnica za vlak

predložitev potrjene vozovnice za vlak za drugi razred

uporaba drugih javnih prevoznih
sredstev

predložitev uporabljene vozovnico za vožnjo

potovanje z avtomobilom

predložitev relacije vključno s časom trajanja in prevoženimi
kilometri, upravičen strošek se izračuna na podlagi Uredbe
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne štejejo v davčno osnovo

nadomestilo za nastanitev

do 130 € na osebo na noč

dnevnice

upravičen strošek se izračuna na podlagi Uredbe o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
štejejo v davčno osnovo; upravičen je strošek do 300,00 € na
mesec.

stroški uporabe telefona, vključno z mobilnim telefonom in
internetom

do 50,00 € na mesec

8. Neupravičeni stroški
Poleg neupravičenih stroškov iz 55. člena Uredbe 1198/2006/ES se podpore ne
dodelijo za:
a. stroške materiala in storitev za zasebno rabo oziroma za rabo, ki je različna od
cilja projekta,
b. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
c. bančne stroške in stroške garancij,
d. nakup rabljene opreme,
e. naložbe v prostore za zasebno rabo,
f. naložbe v kmetijstvo in kmetijsko mehanizacijo,
g. prevozna in transportna sredstva za
zasebno rabo oziroma za rabo, ki je različna
od cilja projekta,
h. delo v naravi,
i. nakup zemljišč,
j. vavčersko svetovanje,
k. davek na dodano vrednost (DDV),
l. obresti na dolgove,
m. splošne upravne stroške,
n. naložbe in vodenje, ki se financira iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja ter iz drugih javnih sredstev,
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o. stroške, ki nastanejo z izvedbo in vodenjem projektov, ki niso sklenjena celota
ali pri katerih se predvidevajo še dodatna
vlaganja po njihovem dokončanju, ki bi spremenila namen naložbe.
9. Delež sofinanciranja in prejemniki
sredstev
Upravičen ukrep iz 44. člena uredbe 1198/2006/ES

Delež sofinanciranja

Končni prejemnik sredstev

a) krepitev konkurenčnosti na ribiških območjih:

85%

nosilec projekta

b) prestrukturiranje in preusmerjanje gospodarskih dejavnosti,
zlasti s spodbujanjem ekoturizma, pod pogojem, da te dejavnosti
nimajo za posledico povečanja ribolovnega napora:

85%

delavci v ribiškem sektorju ali
osebe, katerih zaposlitev je
povezana s tem sektorjem

c) diverzifikacija dejavnosti s spodbujanjem več zaposlitev za
ribiče z ustvarjanjem dodatnih delovnih mest zunaj ribiškega
sektorja:

85%

delavci v ribiškem sektorju ali
osebe, katerih zaposlitev je
povezana s tem sektorjem

d) dodajanje vrednosti ribiškim proizvodom:

85%

nosilec projekta

e) podpiranje infrastrukture za mali ribolov in turizem ter storitev
v korist majhnih ribiških skupnosti:

85%

f) varovanje okolja na ribiških območjih za ohranitev njegove
privlačnosti, obnavljanje in razvijanje obalnih zaselkov in vasi
z ribiško dejavnostjo ter varovanje in bogatenje naravne in
arhitekturne dediščine:

85%

g) ponovna vzpostavitev proizvodnega potenciala ribiškega
sektorja, ki so ga prizadele naravne ali industrijske nesreče:

85%

h) spodbujanje medregionalenga in nadnacionalnega
sodelovanja med posameznimi skupinami na ribiških območjih,
zlasti s povezovanjem v mreže in z razširjanjem najboljše prakse:

85%

i) pridobivanje znanj ter pospeševanje priprave in izvajanja
lokalne razvojne strategije:

100%

j) prispevanje k tekočim stroškom posameznih skupin:

100%

k) spodbujanje in izboljševanje strokovnih znanj, prilagodljivost
delavcev in dostopnost zaposlovanja, zlasti v korist žensk, pod
pogojem, da so ti ukrepi sestavni del strategije trajnostnega
razvoja in da so neposredno povezani z ukrepi od točke a do j:

100%

l) izvajanje ukrepov, ki se izvajajo na 1., 2. in 3. osi ESR, razen
ukrepov iz 23. in 24. člena Uredbe 1198/2006/ES.

nosilec projekta
nosilec projekta

nosilec projekta
nosilec projekta

nosilec projekta
OAS
nosilec projekta

skladno s Prilogo II Uredbe
1198/2006/ES in javnimi razpisi
za posamezne osi;

10. Finančne določbe
Znesek odobrenih sredstev na posamezni projekt v okviru izvajanja LRS je omejen od najmanj 2.000,00 evrov do največ
500.000,00 evrov. Vrednost projekta ni omejena.
Odobrena vrednost projekta je seštevek
splošnih stroškov projekta, stroškov promocije projekta in priznane vrednosti projekta.
Podpora za prispevanje k tekočim stroškom OAS ne sme preseči 10% vseh sredstev, ki so v celotnem programskem obdobju
2007–2013 namenjena ribiškemu območju,
to je 288.537,00 EUR.
Podpora za prispevanje k ukrepom
pod točko k, spodbujanje in izboljševanje
strokovnih znanj, prilagodljivost delavcev
in dostopnost zaposlovanja, zlasti v korist
žensk, pod pogojem, da so ti ukrepi sestavni del strategije trajnostnega razvoja in da
so neposredno povezani z ukrepi od točke
a do j, ne sme preseči 15% vseh sredstev,
ki so v celotnem programskem obdobju
2007–2013 namenjena ribiškemu območju,
to je 432.805,00 EUR.
Tekoči stroški OAS so glede na 48. člen
Uredbe, stroški OAS, ki nastanejo ob delovanju OAS in izvajanju LRS.
Splošni stroški projektov so drugi splošni
stroški, ki so neposredno povezani z izved-

nosilec projekta

Stran

2716 /

Št.

94 / 25. 11. 2011

bo projekta, kot so izdatki arhitektom, inženirjem in svetovalcem, stroški pridobivanja
dokumentacije in dovoljenj, študije izvedljivosti, patenti in licence.
Pravice do porabe in višina finančnih
sredstev se izbrani in potrjeni OAS dodeli
z odločbo ministra do višine razpoložljivih
sredstev za namen izvajanja 4. osi – Trajnostnega razvoja ribiškega območja, za celotno obdobje do 2015.
Pravica do porabe in višina finančnih
sredstev na letnem nivoju se OAS dodeli
z odločbo ministra do višine razpoložljivih
finančnih sredstev za namen izvajanja 4.
osi.
Lastna sredstva OAS, ki jih zagotavljajo
občine, ki so del OAS, se ne štejejo za že
prejeta javna sredstva iz državnega proračuna Republike Slovenije.
OAS lahko skladno s 53. členom Uredbe, pridobi sredstva za iste aktivnosti ali
naložbe samo iz enega ukrepa iz Uredbe in
samo enkrat.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki
je za iste upravičene stroške že prejel sredstva iz državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj ribiškega območja Republike Slovenije,
razen pri projektih medregionalenga in nadnacionalnega sodelovanja.
11. Letni izvedbeni načrt
LIN je nabor finančno ovrednotenih in
časovno opredeljenih projektov oziroma
faz posameznega projekta, ki jih namerava
OAS izvesti v določenem časovnem obdobju, običajno v obdobju enega leta. V tem
obdobju se lahko LIN, s soglasjem MKGP,
največ 2 krat dopolni ali spremeni.
LIN se dopolni ali spremeni le ob predvideni finančni in časovni spremembi opredelitve posameznega projekta. Če se spremenijo drugi elementi projekta, mora OAS
o tem pisno obvestiti MKGP in v takih primerih ni potrebno dopolnjevati oziroma spreminjati LIN-a.
MKGP potrdil LIN tako, da potrdi finančno in časovno opredelitev vsakega posameznega projekta, ki je naveden v LIN-u.
11.1. Priprava LIN
Po izboru in potrditvi OAS, mora le-ta
v roku enega meseca obvestiti MKGP o predvideni višini finančnih sredstev, ki jih namerava porabiti v naslednjem letu. MKGP na
podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev
za zadevno leto izda OAS obvestilo o višini
razpoložljivih finančnih sredstev oziroma letni
pravici porabe, ki je podlaga za LIN.
Nadaljnja obvestila o predvideni višini finančnih sredstev mora OAS posredovati na
MKGP vsaj dva meseca pred oddajo LIN-a
za posamezno časovno obdobje.
Višina zahtevanih finančnih sredstev,
opredeljenih v LIN-u, ne sme preseči višine
sredstev, ki so opredeljeni v okviru letne pravice porabe finančnih sredstev, določenih
s strani MKGP.
Prvi LIN za tekoče koledarsko leto mora
potrjena OAS predložiti najpozneje dva meseca po prejemu odločbe o potrditvi statusa
delujoče OAS.
Nadaljnje LIN za naslednje koledarsko
leto mora OAS predložiti na MKGP do konca oktobra tekočega leta. Zadnji LIN mora
OAS predložiti do konca oktobra 2013 in
mora vsebovati projekte, ki se bodo zaključili, do 30. 6. 2015.
V LIN-u mora biti vsak izmed predloženih projektov natančno opredeljen v katere-
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ga izmed upravičenih ukrepov iz 44. člena
Uredbe 1198/2006/ES sodi.
Projekti, ki se bodo izvajali čez daljše
časovno obdobje kot ga pokriva posamezni
LIN, morajo biti vsebovani v vseh LIN-ih,
v obdobju izvajanja projekta in točno opredeljeni po fazah izvajanja.
V skladu z 45. členom Uredbe je potrebno za izvedbo projektov medregijonalnega in nadnacionalnega sodelovanja,
LIN-u predložiti sporazum o sodelovanju
vseh sodelujočih.
Podrobnejša navodila za izdelavo in pošiljanje LIN se nahajajo na spletni strani
MKGP.
12. Obravnava vlog in postopek izbora in
potrditve OAS in LRS
1. MKGP odpira in obravnava vloge
po vrstnem redu prispetja vlog. Odpiranje
vlog je vsak prvi torek v mesecu, za vloge, ki
so prispele na MKGP do vključno zadnjega
delovnega dne preteklega meseca.
2. Odpiranje vlog ni javno. Prispele
vloge obravnava MKGP in jih oceni v skladu
z določbami razpisa. Ocenjevanje vlog bo
izvedla Skupina za izvajanje ukrepov 4. osi
OP 2007–2013, oziroma strokovna komisija,
ki jo za ta namen lahko imenuje minister.
3. Po odprtju se pregleda popolnost
vloge. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva vlagatelja jasna. Če
so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se
vlagatelja pozove na razjasnitev vloge. Če
vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje
v roku 60 dni od vložitve vloge pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge
je petnajst dni od dneva vročitve poziva za
dopolnitev. Po prejemu dopolnjene vloge
na MKGP, se dopolnjena vloga ponovno
pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
v navedenem roku ne dopolnijo in vloge, ki
tudi po dopolnitvi niso popolne, se s sklepom zavržejo.
4. Za datum prispetja vloge se šteje
datum in čas oddaje na pošti ali v vložišču
MKGP, ko je bila oddana popolna vloga oziroma dopolnitev vloge, na podlagi katere je
le-ta postala popolna.
5. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
tega javnega razpisa ali so vsebinsko neustrezne, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne,
vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje iz tega javnega razpisa, se ocenijo in
točkujejo na podlagi meril. Vloge se ocenijo
in točkujejo tako, da se ločeno ocenjujeta:
– sestava in kakovost partnerstva ter
finančna usposobljenost OAS in
– analitični in izvedbeni del LRS.
V nadaljnji postopek se uvrsti le tista
vloga, ki pri ocenjevanju sestave in kakovosti partnerstva in finančne usposobljenosti
OAS doseže vsaj 70% točk. OAS, katere
vloga doseže pri ocenjevanju partnerstva
vsaj 70% točk in pri ocenjevanju LRS vsaj
50% točk, se lahko potrdi.
6. Kolikor vloga OAS zbere dovolj
točk pri ocenjevanju OAS, pri ocenjevanju
LRS pa ne doseže vsaj 50% točk, MKGP
pozove OAS na dopolnitev LRS in določi
rok, do katerega mora OAS pripraviti dopolnjeno LRS. Prejeto dopolnjeno LRS, MKGP
ponovno pregleda in oceni.
7. Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu in dosega enako število točk ter ima
na ovojnici enak datum in čas oddaje, se
izvede žreb, skladno s 51. člen om Uredbe.
Na žrebu so lahko prisotni tudi vlagatelji.

O dnevu žreba sovlagatelji obveščeni pisno.
Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in
osebo, ki vodi žrebanje, imenuje minister
med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na
MKGP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih MKGP. Evidenčne številke vlog se
izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom
MKGP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami
vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se ponovno
odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno
številko izžrebane vloge ter izžrebani listek
takoj odda komisiji. O žrebanju se sestavi
zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje,
in vlagatelji, če so prisotni.
8. O vlogah odloči minister z odločbo. Zoper odločbo ministra ni pritožbe
v upravnem postopku, dopustno pa je sprožiti upravni spor z vložitvijo tožbe pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva
ulica 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od
vročitve te odločbe. Tožbo se vloži priporočeno po pošti ali neposredno pri navedenem
sodišču.
9. Za izplačilo sredstev OAS vlaga
zahtevke na MKGP. MKGP nato opravi
vse predpisane administrativne kontrole,
kontrole na kraju samem in nadzor iz 54. 55.,
56., in 57. člena Uredbe. Po opravljenih kontrolah lahko MKGP zahtevke ustrezno odobri ali zavrne, glede na rezultate kontrol in
glede na priloženo dokumnetacijo.
10. MKGP o zahtevku za povračilo
sredstev odloči z odločbo, razen za zahtevke kateri so v celoti ugodeni. V primeru
zahtevkov, ki jim je v celoti ugodeno, MKGP
pripravi nalog za izplačilo na transakcijski račun OAS brez predhodne izdaje od
ločbe.
11. MKGP pošlje ustrezne podatke za
pripravo naloga za izplačilo na ARSKTRP, ta
pa sredstva izplača na transakcijski račun
OAS. OAS mora prejeta sredstva v roku
dveh delovnih dni izplačati nosilcu projekta
in o tem pisno obvestiti MKGP in predložiti
dokazila o opravljeni bančni transakciji.
12. OAS in izvajalci oziroma nosilci
posameznih projektov so dolžni vso dokumentacijo, ki je podlaga za dodelitev in porabo sredstev iz tega javnega razpisa hraniti
še vsaj pet let po zadnji dodelitvi sredstev.
13. Posamezen projekt mora biti glede na 54. člen Uredbe končan pred vložitvijo
zadnjega zahtevka za izplačilo.
14. Ob zadnjem zahtevku za izplačilo
morata izvajalec oziroma nosilec projekta
in OAS podati izjavo o zaključku projekta in
končno poročilo.
15. OAS lahko vlaga zahtevke, glede
na posamezen projekt in glede na delovanje OAS, največ štiri krat letno, v skladu
z 48. členom Uredbe; vsakem zahtevku morajo predložiti tudi poročilo o opravljenem
delu. Zadnji zahtevek v posameznem letu
je potrebno oddati najkasneje do 31. 10. tekočega leta. V letu 2015 je potrebno zadnji
zahtevek za projekte oddati najkasneje do
30. 6. 2015, zadnji zahtevek za delovanje
OAS pa do 30. 9. 2015.
16. Zahtevku za povračilo sredstev,
morajo biti predloženi originalni računi, potrjeni s strani OAS.
17. Pred izplačilom zahtevka se bo
poleg administrativne kontrole zahtevka, izvedla tudi kontrola na kraju samem, ki bo
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zajela vse zahtevke za izplačila. Kontrola na
kraju samem se bo izvedla za vse zahtevke,
ki še niso bili izplačani.
18. OAS in nosilec posameznega
projekta, ki prejme sredstva za določeno
naložbo, še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev, ne sme uvajati
bistvenih sprememb, ki bi povzročile spremembo namembnosti naložbe, oziroma odtujiti naložbe, naložbe pa ne sme uporabljati
v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev,
sicer mora vrniti prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi v proračun Republike Slovenije.
19. OAS in nosilec projekta morata na
poziv MKGP poročati še pet let od prejema
sredstev.
20. OAS in nosilec posameznega
projekta, opis aktivnosti oziroma naložbe in
znesek odobrenih javnih sredstev se objavijo na spletni strani MKGP – velja le za
pravne osebe.
21. Nosilci posameznih projektov morajo imeti za nakazilo sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
22. OAS in nosilec posameznega
projekta mora še najmanj pet let hraniti dokumentacijo in omogočiti dostop do dokumentacije o projektih, ki so predmet podpore
po Uredbi; MKGP, ARSKTRP, revizijskemu
organu, Računskemu sodišču Republike
Slovenije, Evropski komisiji, Računskemu
sodišču Evropskih skupnosti in drugim nadzornim organom, ter omogočiti kontrolo na
kraju samem.
23. OAS in nosilec posameznega projekta mora vse naložbe, za katere je prejel
podporo po tem razpisu, označiti v skladu
s Priročnikom organa za upravljanje za obveščanje javnosti in označevanje projektov
v okviru OP 2007–2013, ki je dosegljiv na
spletni strani MKGP.
24. OAS in nosilec posameznega
projekta, ki prejme sredstva in pri katerih se
ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito
ali jih porabil nenamensko ali, da je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali
lažnih izjav oziroma del ni opravil v skladu
z obveznostmi ali določbami Uredbe, javnih razpisov in odločbe o odobritvi sredstev,
mora vrniti v proračun Republike Slovenije
vsa že prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev. Odgovornost za vračilo sredstev
je na strani OAS.
25. MKGP lahko kadarkoli ugotavlja
dejansko stanje OAS in nosilca posameznega projekta glede izpolnjevanja pogojev za
ukrepe 4. prednostne osi.
26. Če OAS in nosilec projekta naložbe ne zaključi v predpisanem roku in so mu
bila določena denarna sredstva na podlagi
njegovih zahtevkov za izplačilo sredstev (v
nadaljnjem besedilu: zahtevek) že izplačana, ali pa so bile ugotovljene nepravilnosti pri
izvedbi projekta ali uporabi sredstev, MKGP
izda odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. MKGP odločbo za vračilo
sredstev pošlje OAS. Hkrati pošlje MKGP
odločbo ter vso spremljajočo dokumentacijo
na ARSKTRP, ki v primeru nevračila sredstev v določenem roku, izvede nadaljevanje
postopka, skladno s predpisanimi postopki
za izterjavo na ARSKTRP.
27. Naložba mora biti zaključena najkasneje v roku treh let po izdaji odločbe
o odobritvi sredstev oziroma od odobritve
LIN-a, v katerem je naložba vključena, ozi-
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roma najkasneje do 30. 6. 2015 za projekte
in do 30. 9. 2015 za delovanje OAS.
28. S finančnimi sredstvi se upravlja
skladno z 48. členom Uredbe.
29. V primeru gradenj, drugih gradbenih del, popravil ali obnov nepremičnin,
mora OAS ob koncu projekta skupaj z zahtevkom posredovati MKGP tudi dokumentacijo o tehničnem pregledu nepremičnine in
uporabno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje
pa mora predložiti pred začetkom izvajanja
projekta, kolikor je le to potrebno.
13. Merila za ocenjevanje vlog
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
Ocena kakovosti lokalne razvojne strategije za Trajnostni razvoj ribiških območij in
prestrukturiranje ribištva.
Možno št.
točk

Kriterij
Analitični del
Skladnost razvojne vizije z značilnostmi okolja ter potrebami in
priložnostmi območja, ki izhajajo iz analiz, opredeljenih v lokalni razvojni
strategiji

4

Trajnostna naravnanost razvojne strategije

3

Upoštevanje obrobnih skupin prebivalstva pri odločanju in izvajanju
strategije

3

Skladnost strategije z regionalnimi razvojnimi programi in ostalimi
razvojnimi programi na obravnavanem območju

2

Ustvarjanje novih delovnih mest

1

Zagotavljanje enakosti spolov pri pripravi in izvedbi strategije

2

Izkušnje in uspešnost izvajanja predhodnih razvojnih programov na
območju OAS

1

Izvedbeni del
Inovativnost razvojne strategije

4

Sodelovanje med sektorji, izvajalci in projekti za učinkovito izvajanje
strategije

3

Uresničljivost izvedbe lokalne razvojne strategije

2

Prenosljivost znanja in metod na druga območja

3

Skupaj

28
Ocena kakovosti partnerstva ter administrativna in finančna usposobljenost OAS.

Kriterij

Možno št.
točk

A

Jasno izraženo partnerstvo in razdelitev nalog med sodelujočimi za
izvajanje lokalne razvojne strategije, ki odraža stanje na območju

1

B

Zagotavljanje sodelovanja vseh članov OAS pri pripravi,
upravljanju in izvajanju strategije

1

C

Partnerstvo sestavljajo tudi na ravni odločanja, predstavniki
ribiškega sektorja in drugih ustreznih lokalnih družbenogospodarskih subjektov

1

D

Načelo enakih možnosti, enakopravna vključenost obrobnih skupin
v lokalno partnerstvo in odločanje

1

E

Izkušnje in uspešnost pristopa »od spodaj navzgor«, v razvojnih
programih, ki so se izvajali na območju OAS

1

F

Sposobnost priprave, izdelave in izvajanja razvojne strategije na
zadevnem območju in njihova uspešna zaključitev

1

G

Učinkoviti in pregledni postopki delovanja skupine

1

H

Zagotovitev sposobnosti upravljanja s finančnimi sredstvi

1

I

Sposobnost skupine, da sodeluje z zasebnim sektorjem in ga
uspešno vključuje v izvajanje strategije

1

J

Vodja skupine ima ustrezne vodstvene in komunikacijske veščine
in sposobnost komuniciranja v tujem jeziku

1

K

Zagotovitev ustrezno usposobljenega administrativnega kadra

1

Skupaj točk

11
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Vloge, ki pri ocenjevanju OAS dosežejo
vsaj 70% točk se uvrstijo v nadaljnji postopek.
OAS, ki so uvrščene v nadaljnji postopek, ne zberejo pa 50% točk pri oceni LRS,
se pozovejo na dopolnitev.
Izbrana in potrjena bo tista OAS, ki pri
oceni OAS in LRS skupaj doseže največje
število točk.
Pri vlogah, ki dosežejo enako število točk
in imajo na ovojnici enak čas oddaje, se
opravi žreb, v skladu z določili 51. člena
Uredbe.
14. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija za javni razpis za izbor in potrditev Obalne akcijske
skupine skupaj z Lokalno razvojno strategijo, upravičene do sredstev za izvajanje
ukrepov »Trajnostnega razvoja ribiških območij« vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem,
– Postopek za izbor,
– Seznam upravičenih stroškov in finančne določbe,
– Neupravičeni stroški,
– Merila za ocenjevanje vlog,
– Navodila za pripravo vloge na razpis in
ocenjevanje vloge,
– Podrobnejšo obliko, vsebino in časovno dinamiko predložitve zahtevkov,
– Obvezno vsebino vloge s prilogami:
– prijavni obrazec
– priloge, ki jih mora predložiti vlagatelj
in navodilo za izdelavo prilog.
2. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane
priloge in dokazila.
Informacije v zvezi z javnim razpisom
je mogoče dobiti na MKGP, v tajništvu Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, tel. 01/478-91-44, v času uradnih ur.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po
elektronski pošti na naslov: sekretariatop.mkgp@gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik v času uradnih ur, v tajništvu Direktorata
za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarsko in prehrano,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana in na
spletni strani, http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
15. Rok in način prijave
Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo
od objave javnega razpisa, do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog za potrebe
tega javnega razpisa, ki se objavi na spletni
strani MKGP.
Vlogo je treba poslati priporočeno po
pošti ali oddati v vložišču MKGP v tiskani
obliki.
Če vlagatelj pošilja vlogo po pošti, jo
mora poslati na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
cesta 22, 1000 Ljubljana. Na ovojnici vloge
morajo biti razvidni datum in čas oddaje
vloge po pošti (velja poštni žig), označena
s strani pošte oziroma vložišča, naslov vlagatelja ter oznaka »Ne odpiraj – javni razpis
OAS«. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem.
Vloga se vlaga pisno na predpisanem
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
v skladu z zahtevami tega javnega razpisa.
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Sestavni deli vloge morajo biti v ustreznih mapah, speti in oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih
strani. Priložen naj bo tudi natančen seznam
vstavljene dokumentacije podpisan s strani
vlagatelja.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-5504/11
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije
zastopa dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo
in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, ZSPDSLS) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje: nepremičnine z ID
znakom:
2163-183/0-0, parc. št. 183, k.o. Kamna
gorica, stavba, v izmeri 369 m2,
2163-184/0-0, parc. št. 184, k.o. Kamna
gorica, stavba, v izmeri 142 m2,
2163-185/0-0, parc. št. 185, k.o. Kamna
gorica, igrišče, v izmeri 2910 m2,
V naravi navedene nepremičnine predstavljajo kompleks bivšega »Doma Matevža Langusa« v Kamni gorici 55, Kamna
gorica.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena: 257.100,00 EUR
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu
podpisane pogodbe na račun prodajalca.
Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh
od poziva k podpisu pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine v navedenem roku, je
bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana, pritličje, sejna soba, torek, dne
13. 12. 2011, z začetkom ob 9. uri.
7. Drugi pogoji:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
b. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni;
c. dražitelji
morajo
pred
dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za nepremičnino,
za katero dražijo. Varščina se plača na račun, št. 01100-6300109972, sklic na št.: 18
33111-7141998-20110000. Dražitelj mora
na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za
primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju

se varščina všteje v kupnino, ostalim se
vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne
podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali
ne plača kupnine v roku 8 dni po prejemu
pogodbe, se vplačana varščina zadrži, ter
se nepremičnina ponudi v nakup drugemu
najugodnejšemu ponudniku;
d. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka;
e. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec;
f. dražitelj pred nastopom na javni dražbi
podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim
in dejanskim stanjem nepremičnine;
g. nepremičnine so na prodaj po načelu
videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla.
9. Informacije: za dodatne informacije
v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine
se obrnite na Mitja Maruška, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, Ljub
ljana, tel. 01/400-52-63 ali 01/400-54-72,
e-pošta: mitja.maruško@gov.si.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
Ob-5505/11
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije
zastopa dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo
in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, ZSPDSLS) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje: nepremičnine z ID
znakom:
704-1/0-1 (parc. št. 1.S), stavbišče površine 1.396 m2,
704-1/1-0 (parc. št. 1/1), travnik površine
2.248 m2,
704-1/2-0 (parc. št. 1/2), gozd površine
4.683 m2,
704-1/3-0 (parc. št. 1/3), gozd, površine
1.043 m2,
704-2/1-0 (parc. št. 2/1), sadovnjak površine 4.081 m2,
704-2/2-0 (parc. št. 2/2), sadovnjak površine 5.946 m2,
704-2/3-0 (parc. št. 2/3), pašnik površine
306 m2,
704-2/4-0 (parc. št. 2/4), pašnik površine
185 m2,
704-4/0-0 (parc. št. 4), njiva površine
306 m2,
704-5/1-0 (parc. št. 5/1), sadovnjak površine 8.733 m2,
704-5/2-0 (parc. št. 5/2), gozd površine
554 m2,
704-5/3-0 (parc. št. 5/3), travnik površine
2.330 m2,
704-7/1-0 (parc. št. 7/1), pašnik površine
486 m2,
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704-8/4-0 (parc. št. 8/4), pašnik površine
140 m2,
704-43/0-1 (parc. št. 43.S), stavbišče površine 198 m2,
704-62/0-1 (parc. št. 62.S), funkcionalni
objekt površine 9 m2,
704-314/4-0 (parc. št. 314/4), travnik površine 673 m2,
704-332/0-0 (parc. št. 332), vodotok površine 187 m2,
704-333/0-0 (parc. št. 333), vodotok površine 158 m2,
704-334/0-0 (parc. št. 334), vodotok površine 424 m2, vse v katastrski občini 704
– Čreta in
705-397/2-0 (parc. št. 397/2), travnik
površine 15.427 m2 in travnik površine
7.094 m2, v katastrski občini 705 – Slivnica.
V naravi navedene nepremičnine predstavljajo kompleks Grada Slivnica pri Mariboru
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena: 500.104,00 EUR
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu
podpisane pogodbe na račun prodajalca
oziroma v več obrokih pod pogojem zavarovanja z nepreklicno bančno garancijo na
prvi poziv.
Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh
od poziva k podpisu pogodbe.
Plačilo kupnine v navedenem roku, je
bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana, pritličje, sejna soba, v torek, dne
13. 12. 2011, z začetkom ob 11. uri.
7. Drugi pogoji:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
b. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni;
c. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za nepremičnino,
za katero dražijo. Varščina se plača na račun, št. 01100-6300109972, sklic na št.: 18
33111-7141998-20110000. Dražitelj mora
na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za
primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju
se varščina všteje v kupnino, ostalim se
vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne
podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali
ne plača kupnine v roku 8 dni po prejemu
pogodbe ali ne zavaruje neplačanega dela
kupnine z nepreklicno bančno garancijo na
prvi poziv, se vplačana varščina zadrži, ter
se nepremičnina ponudi v nakup drugemu
najugodnejšemu ponudniku;
d. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka;
e. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec;

f. dražitelj pred nastopom na javni dražbi
podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim
in dejanskim stanjem nepremičnine;
g. nepremičnine so na prodaj po načelu
videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla.
9. Informacije: za dodatne informacije
v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine
se obrnite na Mitja Maruška, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, Ljub
ljana, tel. 01/400-52-63 ali 01/400-54-72,
e-pošta: mitja.maruško@gov.si.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
Ob-5541/11
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo in
šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija),
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnostih
(Uradni list RS, št. 86/10, v nadaljevanju:
ZSPDSLS) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi
javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje: stanovanje v večstanovanjski stavbi Valburga 5a, Smlednik,
parc. št. 328, k.o. Smlednik, in sicer:
2 S stanovanje, v izmeri 63,87 m2, že
stanovanje nadstr. 35,05 m2 in podstreha 40,52 m2.
Stanovanje je zasedeno; najemnik ima
sklenjeno pogodbo za nedoločen čas. Najemnik ima predkupno pravico.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena: 50.300,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu
podpisane pogodbe na račun prodajalca.
Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh
od poziva k podpisu pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih Ministrstva za šolstvo
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana,
dne 13. 12. 2011, z začetkom ob 13.30.
7. Drugi pogoji:
a) na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
b) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni;
c) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za nepremičnino,
za katero dražijo. Varščina se plača na račun, št. 01100-6300109972, sklic na št.: 18
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33111-7141998-20110000. Dražitelj mora
na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za
primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju
se varščina všteje v kupnino, ostalim se
vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne
podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali
ne plača kupnine v roku 8 dni po prejemu
pogodbe, se vplačana varščina zadrži, ter
se nepremičnina ponudi v nakup drugemu
najugodnejšemu ponudniku;
d) dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka;
e) vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec;
f) dražitelj pred nastopom na javni dražbi
podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim
in dejanskim stanjem nepremičnine;
g) nepremičnine so na prodaj po načelu
videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane;
h) za dodatne informacije v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine se obrnite na
ravnatelja Vzgojno izobraževalnega zavoda
Frane Milčinski Smlednik Daniela Horvata,
email: ravnatelj@viz-smlednik.si.
8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
Ob-5542/11
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo in
šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija),
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnostih
(Uradni list RS, št. 86/10, v nadaljevanju:
ZSPDSLS) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi
javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje: stanovanje v večstanovanjski stavbi Valburga 5a, Smlednik,
parc. št. 328, k.o. Smlednik, in sicer: 2S
stanovanje, v izmeri 54,35 m2, skupni prostor 2,35 m2.
Stanovanje je zasedeno; najemnik ima
sklenjeno pogodbo za nedoločen čas. Najemnik ima predkupno pravico.
3. Vrsta pravnega posla: Prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena: 34.000,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu
podpisane pogodbe na račun prodajalca.
Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh
od poziva k podpisu pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
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6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Ministrstva za
šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana, dne 13. 12. 2011, z začetkom ob
13. uri.
7. Drugi pogoji:
a) na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
b) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni;
c) dražitelji
morajo
pred
dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za nepremičnino,
za katero dražijo. Varščina se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na št.: 18
33111-7141998-20110000. Dražitelj mora
na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za
primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju
se varščina všteje v kupnino, ostalim se
vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne
podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali
ne plača kupnine v roku 8 dni po prejemu
pogodbe, se vplačana varščina zadrži, ter
se nepremičnina ponudi v nakup drugemu
najugodnejšemu ponudniku;
d) dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka;
e) vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec;
f) dražitelj pred nastopom na javni dražbi
podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim
in dejanskim stanjem nepremičnine;
g) nepremičnine so na prodaj po načelu
videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane;
h) za dodatne informacije v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine se obrnite na
ravnatelja Vzgojno izobraževalnega zavoda
Frane Milčinski Smlednik Daniela Horvata,
email: ravnatelj@viz-smlednik.si.
8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
Ob-5543/11
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo in
šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija),
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnostih
(Uradni list RS, št. 86/10, v nadaljevanju:
ZSPDSLS) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje: stanovanje v večstanovanjski stavbi Valburga 5a, Smlednik,
parc. št. 328, k.o. Smlednik, in sicer: 2
S stanovanje, v izmeri 52,84 m2, skupni
prostor 10,62 m2, skupni prostor 3,45 m2,
shramba, stopnišče 19,82 m2 in podstreha 49,60 m2.
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Stanovanje je zasedeno; najemnik ima
sklenjeno pogodbo za nedoločen čas. Najemnik ima predkupno pravico.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena: 47.000,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu
podpisane pogodbe na račun prodajalca.
Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh
od poziva k podpisu pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Ministrstva za
šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana, dne 13. 12. 2011, z začetkom ob
14. uri.
7. Drugi pogoji:
a) na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
b) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni;
c) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za nepremičnino,
za katero dražijo. Varščina se plača na račun, št. 01100-6300109972, sklic na št.: 18
33111-7141998-20110000. Dražitelj mora
na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za
primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju
se varščina všteje v kupnino, ostalim se
vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne
podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali
ne plača kupnine v roku 8 dni po prejemu
pogodbe, se vplačana varščina zadrži, ter
se nepremičnina ponudi v nakup drugemu
najugodnejšemu ponudniku;
d) dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka;
e) vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec;
f) dražitelj pred nastopom na javni dražbi
podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim
in dejanskim stanjem nepremičnine;
g) nepremičnine so na prodaj po načelu
videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane;
h) za dodatne informacije v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine se obrnite na
ravnatelja Vzgojno-izobraževalnega zavoda
Frane Milčinski Smlednik, Daniela Horvata,
email: ravnatelj@viz-smlednik.si.
8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
Št. 0125/2010
Ob-5511/11
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,

št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP
in 38/10 – ZUKN) in 5. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe urejanja pokopališč in pokopališke ter pogrebne dejavnosti v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej,
št. 6/11) se objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe urejanja
pokopališč in pokopališke ter pogrebne
dejavnosti v Občini Šentjernej
1. Naziv in sedež koncedenta: Občina
Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310
Šentjernej.
2. Predmet javnega razpisa: podelitev
koncesije za izvajanje gospodarske javne
službe urejanja pokopališč in pokopališke
ter pogrebne dejavnosti v Občini Šentjernej.
3. Opredelitev predmeta koncesije
Predmet izvajanja lokalne gospodarske
javne službe je:
– urejanje pokopališč,
– opravljanje pogrebne dejavnosti,
– opravljanje pokopaliških storitev,
skladno z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
(Uradni list SRS, št. 34/84, SFRJ, št. 83/89,
SRS, št. 5/90, RS, št. 26/90, 10/91), Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93, 57/11), Odlokom o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne
službe urejanja pokopališč in pokopališke
ter pogrebne dejavnosti v Občini Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/11)
ter ostalimi veljavnimi predpisi in tehničnimi pravili, izdanimi s strani države, kodeksi strokovnih združenj izvajalcev in pravili
stroke.
Koncesionar ima na podlagi koncesijske
pogodbe izključno pravico opravljanja gospodarske javne službe na območju Občine
Šentjernej, na katerem so: pokopališče Šentjernej, pokopališče Orehovica, pokopališče
Šmarje, pokopališče Groblje, pokopališče
Gradišče.
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 pričeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 30 dneh od
podpisa koncesijske pogodbe.
4. Povabilo k izdelavi prijave
Koncedent vabi zainteresirane prijavitelje, da oddajo svojo prijavo v skladu z objavljenim javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Prijavitelj je lahko vsaka pravna
ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa, in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjuje pogoje za priznanje
sposobnosti.
Prijava se bo štela za popolno, če bo
pravočasna in bo vsebovala vse v tem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane
podatke. Prijava in ostala dokumentacija,
ki se nanaša na prijavo, mora biti napisana
v slovenskem jeziku.
V primeru, da naročnik/koncedent ne bi
pridobil nobene prijave, ali bi bile vse prijave nepopolne, se bo javni razpis ponovil.
Javni razpis se bo ponovil 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.
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Prijavitelj se lahko poteguje le za podelitev koncesije za vsa razpisana pokopališča.
5. Pogoji (sposobnost prijavitelja)
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
so:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, ter da ima za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predloži ustanovitveni akt,
– da ni v kazenskem postopku ali da ni
bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje
zoper življenje, telo in premoženje,
– da koncesionar in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2,
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
– da v zadnji 12 mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov,
– da ima poravnane davke, prispevke in
ostale obveznosti,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko
sposobnost ter finančno usposobljenost za
izvajanje koncesije,
– da predloži reference o dosedanjem
delu,
– da izkaže, da razpolaga z zadostnim
obsegom potrebnih delovnih sredstev in
priprav,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti,
ki je predmet koncesije,
– da izkaže sposobnost pričetka izvajanja predmetne gospodarske javne službe
v 30 dneh od podpisa koncesijske pogodbe,
– da bo podal pisno izjavo, s katero se bo
obvezal skleniti zavarovanje odgovornosti
za škodo, ki jo z opravljanjem javne službe
lahko povzroči tretji osebi, državi ali občini.
6. Navodila za izdelavo popolne prijave
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
dvignejo v občinski upravi Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, Šentjernej, vsak
delavnik, med 7.30 in 14. uro ter v sredo,
med 7.30 in 15.30, ali na spletni strani občine: www.sentjernej.si.
Prijavitelji morajo vse dokumente skrbno
pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi
črkami. Vsi dokumenti morajo biti na mestih,
kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom prijavitelja. Morebitne popravke mora prijavitelj
opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe. Vsi zneski morajo biti izraženi
v EUR (€). Vzorec pogodbe mora biti s strani prijavitelja parafiran in ožigosan.
7. Zahtevana dokumentacija, izjave, podatki
Za popolnost prijave morajo prijavitelji
v prijavi priložiti vse dokumente in priloge,
navedene v tej točki, in sicer:
– prijava s priloženim aktom o ustanovitvi in veljaven redni izpisek iz sodnega
registra ali iz poslovnega registra AJPES,
ki se priloži v originalu ali kopiji in ne sme
biti starejši od 60 dni pred dnevom oddaje
ponudbe (prijave),
– referenčno potrdilo, ki dokazuje izkušnje na področju izvajanja razpisanih javnih
služb,
– predlog cen pokopaliških storitev in
pogrebne dejavnosti,
– izjava o zaposlenih delavcih in pogodbenih sodelavcih, ki dokazuje, da razpolaga

z zadostnim številom delavcev z ustreznimi
kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkuš
njami,
– izjava o razpoložljivi tehnični in drugi
opremi, ki dokazuje, da razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih
sredstev za delo,
– izjava o dovolitvi pridobivanja podatkov,
– S.BON-1 ali S.BON-1/P – pravne osebe, oziroma S.BON-1/SP – samostojni podjetniki posamezniki, s podatki za leto 2010,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, da prijavitelj kot pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper
življenje, telo in premoženje, ter da koncesionar in vsak njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ki se priloži v originalu ali kopiji in
ne sme biti starejši od 60 dni pred dnevom
oddaje ponudbe (prijave),
– potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima
prijavitelj svoj sedež, iz katerega bo razvidno, da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ki se priloži v originalu ali kopiji in
ne sme biti starejši od 60 dni pred dnevom
oddaje ponudbe (prijave),
– potrdilo poslovne banke ali bank, pri
katerih ima prijavitelj odprt ali odprte transakcijske račune (ali BON-2 obrazec), iz
katerega izhaja, da v zadnjih 12. mesecih
ni imel blokiranih poslovnih računov, ki se
priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti
starejši od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave),
– potrdilo DURS o poravnanih davkih,
prispevkih in drugih javnopravnih obveznostih, ki se priloži v originalu ali kopiji in ne
sme biti starejši od 60 dni pred dnevom
oddaje ponudbe (prijave),
– izjavo, da bo v primeru, če bo izbran
za koncesionarja za izvajanje gospodarske
javne službe urejanja pokopališč in pokopališke ter pogrebne dejavnosti na območju
Občine Šentjernej, najkasneje v roku 10 dni
po sklenitvi koncesijske pogodbe, predložili
kopijo zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti pred škodo, ki bi jo lahko z opravljanjem dejavnosti povzročili tretji osebi ali
lokalni skupnosti in škodo na predmetih –
zavarovanje dejavnosti,
– izjava o sprejemanju pogojev razpisne
dokumentacije in resničnosti podatkov,
– izjavo, da bo koncedentu letno zagotovil plačilo za koncesijo v višini 3% od prometa ustvarjenega z izvajanjem javne službe,
– izjavo, da je sposoben pričeti z izvajanjem predmetne gospodarske javne službe
v 30 dneh od podpisa koncesijske pogodbe,
– vzorec pogodbe, ki mora biti s strani
prijavitelja parafiran in ožigosan.
8. 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 spletni strani
Občine Šentjernej. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del
razpisne dokumentacije in so za prijavitelje
obvezujoči.
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Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja
na elektronski naslov: sentjernej@siol.net
ali na naslov Občina Šentjernej, Prvomajska
cesta 3a, 8310 Šentjernej, z oznako: »Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč in pokopališke ter
pogrebne dejavnosti – vprašanje«. 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 spletni strani Občine Šentjernej, ter po
potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije.
9. Oddaja prijav
Prijavitelji morajo oddati svoje prijave
v zaprtih ovojnicah, ki morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310
Šentjernej. V spodnjem levem kotu mora biti
oznaka: »Ne odpiraj – prijava – koncesija za
urejanje pokopališč ter pokopališko in pogrebno dejavnost«. Na hrbtni strani mora biti
vidno označen naziv in naslov prijavitelja.
Prijavitelj odda prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko po pošti na navedeni naslov.
Ponudba se šteje za pravočasno, če je
prispela ali bila vročena na naslov do 27. 12.
2011, do 10. ure.
Če kuverta oziroma ovitek ni zapečaten
ali zaprt tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprt tako, kot je predan in označen, naročnik ne bo odgovarjal za založitev
ali predčasno odpiranje ponudbe.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo
prispele v roku, navedenem v obvestilu
o javnem razpisu, in ki bodo pravilno označene ter bo vsebina ponudbe zapečatena.
Vsaka ponudba, ki jo sprejme naročnik po
roku za predložitev ponudb, se zaprta vrne
prijavitelju po končanem postopku.
Prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje
prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni, kar mora na ovojnici označiti na naslednji način: »Ne odpiraj – prijava – koncesija
za urejanje pokopališč ter pokopališko in
pogrebno dejavnost« – z oznako dopolnitev/umik/sprememba, glede na to ali gre za
dopolnitev, umik ali spremembo že oddane
prijave.
Po preteku roka za predložitev ponudb
prijavitelji ne morejo več spremeniti oddanih
ponudb, jih dopolniti ali zamenjati z novimi,
naročnik pa jih ne sme prevzeti.
Vse nepopolne ponudbe bodo izločene
iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Iz nadaljnjega postopka bodo izločene tudi vse ponudbe, ki za prilogo ne bodo
imele v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije izpolnjenih obrazcev, ali pa bo iz
vsebine obrazcev razvidno, da prijavitelj ne
izpolnjuje zahtevanih pogojev.
Dopustno bo dopolnjevanje formalno nepopolnih ponudb in sicer bo prijavitelj pozvan po elektronski pošti ali fax-u, da svojo
formalno nepopolno ponudbo dopolni v roku
3 dni. Dopolnjevanje ponudb ne bo možno
v njenih bistvenih elementih, ki bi vplivali na
razvrstitev ponudbe (dokumentacija vezana
na merila).
10. Odpiranje prijav
Posebna komisija, ki jo imenuje župan
Občine Šentjernej, bo opravila odpiranje prijav dne 27. 12. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a,
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8310 Šentjernej, ne glede na to, ali so prijavitelji oziroma pooblaščeni predstavniki prijaviteljev navzoči ali ne. 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 navedenega datuma in ure),
– ne bo pravilno opremljena.
Nepravočasne prijave ali nepravilno
opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnjene neodprte.
O odpiranju prijav bo komisija sestavila
zapisnik. Navzoči predstavniki prejmejo en
izvod zapisnika takoj po odpiranju, ostali
prijavitelji, ki na odpiranju niso prisotni, pa
po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po
odpiranju prijav.
11. Merila in način ocenjevanja prijav
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
za izvajanje koncesije izbral enega koncesionarja.
Merila za izbor koncesionarja so:
1. predlagane cene storitev,
2. tehnična usposobljenost, ki presega
minimalne zahteve javne službe,
3. kadrovska usposobljenost in znanja
oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (npr. funkcionalna znanja), ki presegajo minimalne zahteve javne
službe,
4. dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane gospodarske javne službe,
5. sposobnost začetka izvajanja javne
službe v 30 dneh od sklenitve koncesijske
pogodbe.
12. 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 postavljenimi merili za
izbor koncesionarja.
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Odpiranje prijav, strokovno presojo prijav ter mnenje o najugodnejšem ponudniku
opravi komisija iz prvega odstavka 10. točke. Član komisije ne sme biti poslovno ali
sorodstveno povezan s ponudniki ali z zaposlenimi pri ponudnikih, kar morajo člani 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.
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 prijave tako, da je
razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza
postavljenim merilom oziroma kakšen je njihov vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. Komisija lahko odloči, da
bo pred končno izbiro z najugodnejšimi prijavitelji opravila dodatna pogajanja. Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje)
organu koncedenta, ki vodi postopek izbire
koncesionarja.
Občinska uprava v imenu koncedenta
odloči o izboru koncesionarja z upravno odločbo.
Koncesionar bo pridobil pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Koncesijska
pogodba bo sklenjena, ko jo bosta podpisala koncesionar in koncedent. Koncesionar
se zaveže, da bo koncedentu najkasneje
v roku 10 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe predložil kopijo zavarovalne police
o zavarovanju odgovornosti pred škodo, ki
bi jo lahko z opravljanjem dejavnosti povzročil tretji osebi ali lokalni skupnosti, in
škodo na predmetih – zavarovanje dejavnosti. V nasprotnem primeru lahko koncedent z enostransko pisno izjavo odstopi od
koncesijske pogodbe.
Odločba o izboru koncesionarja preneha
veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti
ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe
iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
Koncesionar si pridržuje pravico do odpovedi sklenitve pogodbe.
Občina Šentjernej
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Javne dražbe
Ob-5520/11
Na podlagi Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, družba GG Bled d.o.o., Ljubljanska
cesta 19, 4260 Bled, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na
javni dražbi
za prodajo okroglega lesa iglavcev,
ki bo 5. 12. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi
na sedežu družbe GG Bled d.o.o., Ljub
ljanska cesta 19, 4260 Bled.
GG Bled d.o.o. nudi naslednje blago:
okrogli les iglavcev, v skupni izmeri 85,66 m3
po izklicni ceni 7.328,53 EUR in vsebuje
20% DDV.
Blago se nahaja na skladišču v Bohinjski
Bistrici in se prodaja kot celota.
Javna dražba je pisna. Ponudbe je potrebno predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javna dražba
za prodajo okroglega lesa iglavcev« prodajalcu na naslov: GG Bled d.o.o., Ljubljanska
cesta 19, 4260 Bled. Rok za predložitev
ponudbe in plačilo varščine je najkasneje
do 2. 12. 2011, do 10. ure. Celotna razpisna dokumentacija se dvigne proti plačilu
20 EUR na sedežu družbe, vsak dan med
8. in 14. uro, pri Tonji Sodja (04/575-00-26),
od dneva objave dalje.
GG Bled d.o.o.
Ob-5509/11
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, objavlja na
podlagi 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) v povezavi z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Odloka o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 89/11) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2011 – rebalans,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Šmarje pri Jelšah
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012,
ID številka za DDV: SI 31214908.
II. Predmet javne dražbe in izklicna
cena:
Predmet prodaje so:
1. Poslovni lokal v 1. etaži, v skupni
izmeri 74,34 m2, na naslovu Aškerčev
trg 24/25, Šmarje pri Jelšah, ki ga sestavljata poslovni prostor št. 1 (ID znak
1200-286-1) in poslovni prostor št. 2 (ID
znak 1200-286-2), s souporabo sanitarnih
prostorov, št. 15, v izmeri 18,88 m2 (ID
znak 1200-286-15). Lokal stoji na parceli
29/2.S, k.o. Šmarje pri Jelšah, z identifikacijsko številko stavbe 286.ES (ID znak
1200-286; ID 5388305). Z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS,
št. 88/04 in 118/04) je to področje oprede-

ljeno kot območje storitvenih, proizvodnih
in trgovinskih dejavnosti.
2. Nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 19/2, 19/4, 17/25 in 17/14, k.o. Zadrže,
v skupni izmeri 13.361 m2, ki v naravi predstavlja komunalno neopremljeno stavbno
zemljišče v poslovni coni Šmarje zahod, kjer
je z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 88/04 in 118/04) predvideno območje storitvenih, proizvodnih
in trgovskih dejavnosti ter območje eno in
dvostanovanjskih stavb. Zemljišče se prodaja v kompletu. Investitor si mora potrebne priključke urediti sam na lastne stroške,
v skladu s pogoji pristojnih upravljavcev komunalne infrastrukture, ki jih je že pridobil
prodajalec, in sicer:
– za napajanje poslovne cone Šmarje
zahod na omenjenih parcelah, je električna
energija na voljo na 20kV kablovodu pri Agipu, za priključitev objektov na distribucijsko
omrežje pa bo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo 20/0,4 kV in nizkonapetostne priključne vode.
– za zagotavljanje potrebnih količin vode
za gašenje, bo potrebna postavitev več hidrantov, zaradi česar bo potrebno zagotoviti
nov cevovod, dimenzije minimalno fi 90 mm.
Dolžina novega cevovoda bo cca 500 m.
– za ureditev odvajanja fekalnih odpadnih vod, bo potrebno zgraditi nov priključni
cevovod oziroma okoli 700 m ločene fekalne
kanalizacije.
– meteorne vode se bodo odvajale po
ločenem cevovodu v vodotok.
– za dovoz v poslovno cono se bo uporabljal obstoječ cestni priključek nekategorizirane lokalne ceste, ki poteka do več
stanovanjskih hiš in ribnika. Na podlagi veljavne zakonodaje je potrebno na glavni cesti G2-107 urediti 3. pas.
Predmetno zemljišče se nahaja na obrobju naselja Šmarje pri Jelšah. V naravi predstavljajo zemljišče tri parcele, ki jih
loči nekategorizirana lokalna cesta.
3. Zazidljivo stavbno zemljišče, par.
št. 91/7, 91/10 in 91/12, k.o. Dvor, v skupni
izmeri 1.690 m2, ki v naravi predstavlja komunalno neopremljeno stavbno zemljišče v ulici
Grajski log – Šmarje pri Jelšah. Investitor si
mora priključke urediti sam na lastne stroške
in pridobiti potrebne pogoje in soglasja pristojnih upravljavcev komunalne infrastrukture. Po zemljišču poteka fekalna kanalizacija
in vodovod na katera je možnost priključitev
objekta, ki bi bil grajen na tem zemljišču. Služnostno pravico si bo Občina vpisala v zemljiško knjigo. Do parcele je možen dostop z LC
406 060 (Dvor – Sotensko).
Predmetno zemljišče se nahaja med železnico, Dvorskim potokom in cesto v naselje Dvor. Na podlagi določil Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04
in 118/04) je zemljišče opredeljeno kot območje eno- in dvostanovanjskih stavb ter
storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti. Prostorsko se ureja v skladu z določili
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni
list RS, št. 69/93).

Zemljišče se nahaja v varovalnem pasu
železnice, lokalne ceste LC 406 060 in Dvorskega potoka.
V izklicni ceni je zajeta vrednost stavbnega zemljišča brez komunalnega prispevka, ki ga je potrebno poravnati pred izdajo
gradbenega dovoljenja na osnovi izdane
odločbe.
Izklicna cena:
– k 1. – za poslovni lokal na naslovu
Aškerčev trg 24/25 (nepremičnina pod 1)
znaša 78.000 €.
– k 2. – za komunalno neopremljeno
stavbno zemljišče v poslovni coni Šmarje zahod (nepremičnina pod 2.) znaša
422.208 €, ki ne vključuje 20% DDV. V izklicni ceni je zajeta vrednost stavbne parcele brez komunalnega prispevka, ki ga je
potrebno poravnati pred izdajo gradbenega
dovoljenja na osnovi izdane odločbe. V izklicni ceni niso zajeti stroški infrastrukturnih
priključkov. Projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi
kupec sam.
– k 3. – za komunalno neopremljeno
stavbno zemljišče v k.o. Dvor (nepremičnina
pod 3) znaša 35.490,00 €, ki ne vključuje
20% DDV. V izklicni ceni je zajeta vrednost
parcel brez komunalnega prispevka, ki ga
je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe.
V izklicni ceni niso zajeti stroški individualnih
infrastrukturnih priključkov. Projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam.
Vse nepremičnine so bremen proste,
prodajajo se po sistemu videno kupljeno.
Vse nepremičnine so vpisane v zemljiško
knjigo. Za nepremičnine, ki se prodajajo pod
točko 2, bo prodajna pogodba spodobna
za vknjižbo na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, po pridobitvi ID številk
posameznih parcel.
III. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za vse nepremičnine je 200,00 EUR.
IV. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo
kavcijo.
– Kolikor kupec (za stavbno zemljišče
pod točko 2) ne prične z gradnjo najkasneje
dve leti od sklenitve prodajne pogodbe, se
prodajna pogodba razveljavi, kupec pa je
upravičen do povrnitve kupnine brez obresti.
– Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
– Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa
prodajne pogodbe. Kupnina se vplača
na podračun Občine Šmarje pri Jelšah,
št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za
javna plačila RS. Plačilo celotne kupnine
v prej postavljenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine
na določen način in v določenem roku po
sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Položena kavcija se všteje
v kupnino.
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– Za stavbni zemljišči pod točko 2. in 3.,
bo kupec poleg ponujene kupnine dolžan
plačati še davek na dodano vrednost, notarsko overitev in strošek vknjižbe.
– Za nepremičnino pod točko št. 1 bo
kupec poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet z nepremičninami,
notarsko overitev in strošek vknjižbe.
V. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 13. 12. 2011, v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah (drugo
nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje
pri Jelšah, in sicer:
– Za dražbo nepremičnin pod točko 1.
(poslovni lokal), z začetkom ob 10. uri,
– Za dražbo nepremičnine pod točko 2.
(parc. št. 19/2,19/4,17/25 in17/14, k.o. Zadrže), z začetkom ob 10.30.
– Za dražbo nepremičnine pod točko 3.
(parc. št. 91/7, 91/10 in 91/12, k.o. Dvor),
z začetkom ob 11.30.
Vsi kandidati se bodo morali najmanj 1
uro pred pričetkom posamezne dražbe izkazati z dokazili iz VI. točke te objave.
VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– predloži pooblastilo v izvirniku, 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
v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev, v primeru, da se prijavi pravna
oseba,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
Organizator pred začetkom dražbe, preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne
prijave.
VII. Kavcija
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila RS, z navedbo »plačilo
kavcije – javna dražba s pripisom predmeta
dražbe«.
Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki
niso uspeli na javni dražbi, pa se kavcija
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec obdrži kavcijo. Kavcijo
prodajalec zadrži tudi v primeru, če ponudnik odstopi od javne dražbe ali ne sprejme
niti izklicne cene.
VIII. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled
nepremičnine, dobijo interesenti na Občini
Šmarje pri Jelšah, tel. 03/817-16-22, kontaktna oseba mag. Zinka Berk.
IX. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko, s soglasjem župana, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru je prodajalka
dolžna vrniti kavcijo brez obresti.
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X. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). Javna
dražba in dražbena pravila so objavljena
na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah:
www.smarje.si.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 478-137/2011-6
Ob-5528/11
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, ki jo zastopa župan Marjan Poljšak, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/11) in
Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) objavlja
javno dražbo
za prodajo osebnih vozil
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe in prodajalca: Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
2. Predmet prodaje je:
Vozilo 1:
– osebni avtomobil: znamka PEUGEOT,
tip BOXER 2,4,
– registrska številka: GO R2-112,
– leto izdelave: 2000,
– datum prve registracije: 15. 9. 2000,
– vrsta goriva: dizel,
– število sedežev: 9,
– barva vozila: bela,
– št. šasije: VF3232V4215953751,
– delovna prostornina motorja: 2.446
ccm,
– moč motorja: 79kW,
– tip motorja: THX,
– oblika ali namen karoserije: osebni
večnamenski,
– št. prevoženih km: cca 79.400 km,
– vozilo ni bilo karambolirano.
Vozilo 2:
– osebni avtomobil: znamka PEUGEOT,
tip BOXER 2,4,
– registrska številka: GO 78-35 E,
– leto izdelave: 2000,
– datum prve registracije: 13. 9. 2000,
– vrsta goriva: dizel,
– število sedežev: 9,
– barva vozila: bela,
– št. šasije: VF3232V4215953261,
– delovna prostornina motorja: 2.446
ccm,
– moč motorja: 79kW,
– tip motorja: THX,
– oblika ali namen karoserije: osebni
večnamenski,
– št. prevoženih km: cca 222.000 km,
– vozilo ni bilo karambolirano.
Vozilo 3:
– osebni avtomobil: znamka PEUGEOT,
tip BOXER 2,4,
– registrska številka: GO 78-35 E,
– leto izdelave: 2000,
– datum prve registracije: 15. 9. 2000,
– vrsta goriva: dizel,
– število sedežev: 9,
– barva vozila: bela,
– št. šasije: VF3232V421595950,
– delovna prostornina motorja: 2.446
ccm,
– moč motorja: 79kW,
– tip motorja: THX,
– oblika ali namen karoserije: osebni
večnamenski,
– št. prevoženih km: cca 183.700 km,
– vozilo ni bilo karambolirano.

Vozilo 4:
– osebni avtomobil: znamka CITROEN,
tip KOMBI 2,5,
– registrska številka: GO D4-008,
– leto izdelave: 2001,
– datum prve registracije: 31. 8. 2001,
– vrsta goriva: dizel,
– število sedežev: 9,
– barva vozila: bela,
– št. šasije: VF3232V521615608,
– delovna prostornina motorja: 2.446
ccm,
– moč motorja: 63kW,
– tip motorja: T9A,
– oblika ali namen karoserije: osebni
večnamenski,
– št. prevoženih km: cca 222.000 km,
– vozilo ni bilo karambolirano.
3. Pogoji prodaje na javni dražbi:
Vsako izmed vozil se bo dražilo posebej.
Vozilo se bo prodalo dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil
najvišjo ceno.
Po plačilu celotne kupnine in po poravnavi stroškov se bo kupcu vozilo izročilo.
Račun se kupcu izda v roku treh delovnih
dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Celotno
kupnino je kupec dolžan plačati v roku 8 dni
po izdaji računa.
4. Izklicna cena:
– za vozilo 1: 2.700,00 EUR,
– za vozilo 2: 2.300,00 EUR,
– za vozilo 3: 2.100,00 EUR,
– za vozilo 4: 3.000,00 EUR.
5. Najnižji znesek višanja:
Najnižji znesek višanja kupnine je
50 EUR.
6. Način in rok plačila kupnine:
Kupnino bo kupec poravnal v roku 8 dni
po izdaji računa. Plačilo celotne kupnine
v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Stroške prepisa vozil
plača kupec.
7. Drugi pogoji:
– vsak izmed avtomobilov je naprodaj po
načelu »videno-kupljeno«;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 3 dni
po končani dražbi skleniti z naročnikom prodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene prodajne
pogodbe v predpisanem roku, je postopek
javne dražbe razveljavljen, vplačano varščino pa prodajalec zadrži;
– kupec mora prevzeti avtomobil v roku
8 dni od plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo oziroma
prepisom vozila poravna kupec.
8. Pogoji za udeležbo na dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki pred
začetkom javne dražbe za vsako izmed vozil, pri dražbi katerega želijo sodelovati, ki
ga vplačajo varščino v višini 10% izklicne
cene, katero nakažejo na podračun pri UJP
0120 1010 0014 597, z obveznim sklicem
na št. 00 1940;
– dražitelji se morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani
varščini v znesku 10% izklicne cene posameznega vozila. Neuspelim dražiteljem se
bo varščina vrnila v roku 8 dni po opravljeni
javni dražbi brez obresti, najugodnejšemu
dražitelju pa se varščina všteje v kupnino;
– če kupec ne poravna celotne kupnine
v roku 8 dni od izstavitve računa, prodajalec
obdrži varščino in se ta ne všteje v kupnino, temveč je kupec dolžan plačati celotno
kupnino;
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– prodajalec na podlagi te javne dražbe ni zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe
z uspelim dražiteljem oziroma lahko začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe
ustavi.
9. Kraj in čas dražbe: javna dražba bo
potekala v ponedeljek, dne 14. 12. 2011
ob 14. uri, v prostorih Občine Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
10. Dodatne informacije:
Vozila si je mogoče ogledati dne 14. 12.
2011 od 9. do 11. ure, na dvorišču novega skladišča regijske civilne zaščite, Goriška 79, 5270 Ajdovščina.
Besedilo dražbe je objavljeno tudi na
spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.
ajdovscina.si, v rubriki Razpisi.
Dodatne informacije v zvezi s potekom
javne dražbe dobite pri Vidi Šuštar, na
tel. 05/369-65-91-17.
Občina Ajdovščina
Št. 478-21/2011
Ob-5563/11
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2011 (Uradni list RS, št. 21/11) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV
SI48768111.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja:
2.1. Nepremične v k.o. Bršljin (1455) in
k.o. Gorenja Straža (1447):
Predmet prodaje so nepremičnine, ki se
nahajajo v območju stavbnih zemljišč in se
urejajo z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02):
2.2.1. parc. št. 421/5, gozd, v izmeri
7837 m2, k.o. Bršljin (ID 2657614), izklicna
cena zemljišča znaša 587.775,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka
– 20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiška parcela parc. št. 421/5, k.o. Bršljin, predstavlja gradbeno parcelo (T1a, T1b), namenjeno gradnji objektov za obrtno proizvodne
in storitvene dejavnosti, trgovine ipd.
2.2.2. parc. št. 421/7, gozd, v izmeri 2242 m2, k.o. Bršljin (ID 978036), parc.
št. 1024/6, gozd, v izmeri 363 m2, k.o. Bršljin (ID 4111585), parc. št. 420/5, gozd,
v izmeri 2063 m2, k.o. Bršljin (ID 978035),
parc. št. 2095/13, gozd, v izmeri 81 m2, k.o.
Gorenja Straža (ID 2999476).
Navedene nepremičnine se prodajajo skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc.
št. 421/7, 1024/6, 420/5, vse k.o. Bršljin in
parc. št. 2095/13, k.o. Gorenja Straža znaša
356.175,00 EUR, najnižji znesek višanja je
3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje
pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiške parcele parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5,

k.o. Bršljin in parc. št. 1095/13, k.o. Gorenja
Straža, predstavljajo del gradbene parcele
(T4), ki je namenjena gradnji objektov obrtno za proizvodne in storitvene dejavnosti,
trgovine ipd.
2.2.3. parc. št. 2095/19, gozd, v izmeri
864 m2, k.o. Gorenja Straža (ID 2159633), izklicna cena zemljišča znaša 64.800,00 EUR,
najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiška parcela parc. št. 2095/19, k.o. Gorenja
Straža, predstavlja del gradbene parcele
(T7), ki je namenjena gradnji objektov za
obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti,
trgovine ipd.
Nepremičnine so obremenjene z vodi gospodarske javne infrastrukture, kar je razvidno iz javne zemljiške knjige.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Podpis pogodbe z izbranim dražiteljem
se izvede naslednji dan po javni dražbi.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje
v roku 8 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor
prodajna pogodba v navedenem roku ne
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel
pravico zadržati vplačano varščino.
Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način
in v določenem roku po sklenjeni prodajni
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino
zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoč davek (20%
davek na dodano vrednost) in vse ostale
stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča).
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 12. 12. 2011:
6.1. za nepremičnine v k.o. Bršljin in k.o.
Gorenja Straža:
– za parc. št. 421/5, ob 8. uri;
– za parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5, k.o.
Bršljin in parc. št. 2095/13, k.o. Gorenja
Straža ob 8.10;
– za parc. št. 2095/19, k.o. Gorenja Straža ob 8.20.
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Dražitelji se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke
te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene, na podračun EZR Mestne občine
Novo mesto, št. 01285-0100015234, s sklici:
47820-27-2010, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Podbreznik.
Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Vplačana varščina se šteje za sprejem
ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino,
za katero je varščina vplačana. Vplačana
varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe,
kolikor ni na dražbi dosežena višja cena od
izklicne oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni
ceni.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj, Služba
za premoženjske zadeve, tel. 07/393-92-30,
kontaktna oseba je Vera Ocvirk.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje javne dražbe pri razpolaganju
s stvarnim premoženjem Mestne občine
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Novo mesto 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).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto,
http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
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Razpisi delovnih mest
Št. 02-472/2011
Ob-5506/11
Onkološki inštitut Ljubljana, na podlagi
25. člena Statuta javnega zdravstvenega
zavoda Onkološki inštitut Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto s posebnimi pooblastili in odgovornostmi
pomočnik strokovnega direktorja za
raziskovanje in izobraževanje (m/ž) za
mandatno obdobje štirih let.
Pogoji za zasedbo:
– univerzitetna izobrazba,
– verificirana raziskovalna dejavnost,
– naziv visokošolskega učitelja ali enakovreden raziskovalni naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je potrebno oddati
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba,
Zaloška 2, Ljubljana s pripisom »razpis za
pomočnika strokovnega direktorja za raziskovanje in izobraževanje«.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 74/2011
Ob-5507/11
Svet Centra za socialno delo Ljub
ljana Bežigrad razpisuje na podlagi 34. in
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 451/94, Odl. US: U-I-104/92, 8/96,
18/98, Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC,
127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07
Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre,
62/10 – ZUPJS), 32. in 33. člena Statuta
Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad
in 66. člena Poslovnika o delu Sveta Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad ter
sklepa Sveta Centra za socialno delo Ljub
ljana Bežigrad z dne 16. 11. 2011, prosto
delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad.
Za direktorja/direktorico zavoda je lahko
izbran/izbrana kandidat/ka, ki poleg splošnih
pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje
še pogoje, določene v 56., 57. in 58. členu
Zakona o socialnem varstvu:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu, 5 let delovnih izkušenj in opravljen
izpit iz področja socialnega varstva, ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih
izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in
vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit
iz področja socialnega varstva,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS
za splošno izobraževanje,
– za direktorja/direktorico je lahko
imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
RS za splošno izobraževanje, mora pa ga
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja/direktorice traja 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in življenjepis s pomembni-

mi podatki o strokovni karieri ter program
razvoja Centra za socialno delo naslovijo
kandidati/ke na Svet zavoda, Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad, Podmilščakova 20, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj, razpis za direktorja/ico«, v roku 15 dni
od dneva objave.
O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po končanem
izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo
Ljubljana Bežigrad
Št. 2011/24
Ob-5521/11
Svet Centra za socialno delo Ljubljana
Šiška, na podlagi 34. in 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91
– ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK,
13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00
– ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F,
46/07 – Odl. US, 103/07, 45/08 – ZArbit,
83/09 – Odl. US), 56. in 57. člena Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07,
ZSV-UPB-2 s spremembami) ter v skladu
z 32. členom Statuta Centra za socialno
delo Ljubljana-Šiška, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž) Centra za socialno
delo Ljubljana Šiška.
Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan/a
kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu, 5 let delovnih izkušenj ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu, z 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu
od začetka opravljanja nalog direktorja. Če
tega programa ne opravi v roku, mu mandat
na podlagi zakona preneha.
Od kandidatov se pričakuje, da razpisni
komisiji predstavijo program dela, oziroma
vizijo dela Centra za socialno delo Ljubljana
Šiška v pisni obliki.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno obdobje 5 let.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in z življenjepisom naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi v zaprti
ovojnici na naslov: Svet Centra za socialno
delo Ljubljana Šiška, Celovška cesta 150,
1000 Ljubljana, z oznako: »za razpis direktorja« in pripisom »Ne odpiraj«.
Prijavljeni/e
kandidati/tke
bodo
obveščeni/e v 15 dneh po izbiri.
Svet Centra za socialno delo
Ljubljana Šiška

Št. 110-121/2011
Ob-5523/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09 in 33/11):
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Oddelku za gospodarsko sodstvo Višjega sodišča v Kopru.
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: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z
opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o
izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev
na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 063/2011
Ob-5529/11
Svet Centra za socialno delo Litija, na
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl.
US: U – I 104/92, 8/96, 18/98 Odl. US U-I34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 3/07 – UPB2, 23/07,
41/07, 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10
– ZSVarPre in 62/10 ZUPJS) in na podlagi 25, 26, 27, 28. člena Statuta Centra za
socialno delo Litija ter sklepa 3. seje Sveta
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Centra za socialno delo Litija, z dne 7. 11.
2011, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) Centra za socialno
delo Litija.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 56., 57. in 69. členi
Zakona o socialnem varstvu in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu, najmanj 5 let delovnih izkušenj;
ali
višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih
izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alineje je
lahko za direktorja imenovan tudi kandidat,
ki nima opravljenega programa za vodenje
socialno varstvenega zavoda, mora pa ga
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje
za določen čas trajanja mandata.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati predložiti življenjepis ter program
dela z vizijo za mandatno obdobje.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku
30 dni od objave razpisa na naslov: Center
za socialno delo Litija, Ljubljanska cesta 12,
z oznako na ovojnici: »Razpis za direktorja«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Litija
Št. 134/11
Ob-5530/11
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Trbovlje (UVZ,
št. 15/01, 4/06), Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Mladinski center Trbovlje (UVZ,
št. 22/11), Statuta Mladinskega centra Trbovlje (UVZ št. 8/02, 9/03 in 4/06) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Statuta
Mladinskega centra Trbovlje, ki ga je svet
zavoda sprejel 6. 9. 2011, objavlja svet zavoda Mladinskega centra Trbovlje razpis za
delovno mesto
direktorja (m/ž) zavoda.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje zakonske pogoje in naslednje
zahteve:
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri, družboslovne smeri,
– da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj
na področju vodenja,
– da ima izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti ter
izkušnje pri samostojnem vodenju projektov
v mladinskem delu,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– aktivno obvlada vsaj en tuj (svetovni)
jezik,
– zna delati z računalnikom,
– ima izdelano vizijo razvoja zavoda
ter predloži 4 letni program dela.
Mandat direktorja traja 4 leta.
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Kandidati naj pošljejo svojo prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev s priporočeno
pošto v zapečateni ovojnici s pripisom ''Ne
odpiraj – Razpis za direktorja'' najkasneje
v osmih dneh od objave v Uradnem listu
RS, na naslov Mladinski center Trbovlje,
Ul. 1. junija 18, 1420 Trbovlje. Prijavi naj
priložijo kontaktno številko, na kateri so dosegljivi.
Mladinski center Trbovlje
Svet zavoda
Št. 19/11-2
Ob-5540/11
Republika Slovenija, Ustavno sodišče,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za dve uradniški delovni mesti:
Svetovalec Ustavnega sodišča I in
Svetovalec Ustavnega sodišča II.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
Ustavnega sodišča I:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 6 let delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižja raven znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoj za izvajanje nalog na delovnem
mestu svetovalec Ustavnega sodišča I je
tudi dovoljene za dostop do tajnih podatkov
stopnje ZAUPNO, ki ga mora kandidat izpolniti najkasneje v enem letu po imenovanju
v naziv.
Pogoja iz druge in tretje alineje te točke
izpolnjuje tudi, kdor nima opravljenega pravniškega državnega izpita, če ima pridobljen
magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let
delovnih izkušenj na pravniških delih.
Nižja raven znanja svetovnega jezika
pomeni bralno sposobnost razumevanja
besedil.
2. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
Ustavnega sodišča II:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 2 leti delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižja raven znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoja iz druge in tretje alineje te točke
izpolnjuje tudi, kdor nima opravljenega pravniškega državnega izpita, če ima pridobljen
magisterij pravnih znanosti in najmanj 5 let
delovnih izkušenj na pravniških delih.
Nižja raven znanja svetovnega jezika
pomeni bralno sposobnost razumevanja
besedil.
II. Naloge Svetovalca Ustavnega sodišča
I in Svetovalca Ustavnega sodišča II:
1. Svetovalec Ustavnega sodišča I opravlja naslednje naloge:
– priprava zahtevnejših poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj
v zvezi z oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti
Ustavnega sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,

– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom in pravilnikom, ki ureja pisarniško
poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
2. Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja naslednje naloge:
– priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno
ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov,
v zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– visoka raven znanja slovenskega jezika.
Naloge svetovalca Ustavnega sodišča
I se izvajajo v nazivih višji svetnik II (50.
plačni razred – 3.270,96 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 52. plačni razred
– 3.537,87 EUR) in višji svetnik I (52. plačni razred – 3.537,87 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 54. plačni razred
– 3.826,57 EUR). Naloge svetovalca Ustavnega sodišča II se izvajajo v nazivih svetnik
II (44. plačni razred – 2.585,09 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 48. plačni
razred – 3.024,18 EUR) in svetnik I (46.
plačni razred – 2.796,02 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 50. plačni razred
– 3.270,96 EUR).
IV. Kandidat bo opravljal delo na področju civilnega prava, ob poznavanju sistema
javnih financ in davčnega prava.
V. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
VI.1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti (v primeru,
da je kandidat pridobil magisterij pravnih
znanosti v tujini, mora priložiti tudi fotokopijo dokazila, da je v tujini podeljeni naslov
enakovreden slovenskemu znanstvenemu
naslovu magister znanosti),
– fotokopijo dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih,
– fotokopijo potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma fotokopijo posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem
preizkusu znanja svetovnega jezika,
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– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo
ne sme biti starejše od dneva uradne objave
tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 15 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj
na podlagi petega odstavka 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in
65/08) v skladu s Pravilnikom o postopku
javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev št. Su-186/06-3
z dne 13. 11. 2006 in Su-V-25/08-7 z dne
30. 6. 2008, ki je objavljen v objavi tega
besedila javnega natečaja na spletni strani
Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na
voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče v natečajnem postopku
kandidatov ne pozove k dopolnitvi nepopolnih vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih
evidenc. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno
sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p. p. 1713, 1101 Ljub
ljana, z navedbo »Ne odpiraj javni natečaj –
svetovalec US I« oziroma »Ne odpiraj javni
natečaj – svetovalec US II«.
VII. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega
postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim
razgovorom, ki ga bo natečajna komisija
opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega
preizkusa usposobljenosti.
VIII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku,
izdan in vročen sklep.
IX. Z izbranima kandidatoma bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
X.1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure,
na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni
strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Št. 70
Ob-5544/11
Svet zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica, Lipnica 12, 4245 Kropa, na
podlagi Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in
65/09) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja –

ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB 5,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in ostali).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 3. 2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (overjena dokazila: o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu), programom vodenja zavoda, opisom delovnih
izkušenj v vzgoji in izobraževanju s kratkim
življenjepisom, potrdilom sodišča (potrdilo iz
kazenske evidence), da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena
pravnomočna obtožnica, pisno izjavo, da pri
katerem koli drugem sodišču – izven kraja
prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno
nedotaknjenost, naj kandidati pošljejo najpozneje v 8 dneh po zadnji objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica, Lipnica 12, 4245 Kropa,
s pripisom za razpis ravnatelja/-ice.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda
OŠ Staneta Žagarja Lipnica
Št. 110-134/2011-03110
Ob-5547/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09 in 33/11):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Cerknici.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/
hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opisom
strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na
razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
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pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-133/2011-03110
Ob-5548/11
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):
– 3 prosta mesta okrožnega sodnika
na Kazenskem oddelku Okrožnega sodišču v Ljubljani,
– 2 prosti mesti okrožnega sodnika na
Preiskovalnem oddelku Okrožnega sodišču v Ljubljani in
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Pravdnem oddelku Okrožnega sodišču v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/
hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opisom
strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na
razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Ob-5566/11
Preklic
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, preklicuje javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub
ljana, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 93,
z dne 18. 11. 2011 za:
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.
Zemljišča se nahajajo v območju urejanja ŠI-513 Šiška, kjer je predvidena namenska raba zemljišča IG – gospodarske
cone. Izhodiščna cena za zemljišča je bila
1.684.500,00 EUR.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-154/2011
Ob-5522/11
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09 in 33/11), Ministrstvo za pravosodje
objavlja
javni poziv
višjim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega višjega sodnika na delo v strokovno službo Sodnega sveta. Sodnik bo dodeljen za opravljanje del in nalog sekretarja
Sodnega sveta. Predvideni čas dodelitve
je 3 leta.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 679-1/2011
Ob-5500/11
Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, objavlja na podlagi 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in skladno z Načrtom ravnanja s premičnim premoženjem Občine Metlika za leto 2011
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnin Občine Metlika
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
3. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
Predmet prodaje sta rabljeni vozili:
a) Avtobus MERCEDES BENZ 412
D-KA, letnik 1998, prevoženih 404.500 km.
Izhodiščna cena: 7.856,10 EUR.
b) Avtobusa MERCEDES BENZ Sprinter 413, letnik 2002, prevoženih 311.757
km.
Izhodiščna cena: 13.324,31 EUR.
Premičnini se prodajo po načelu »videno
– kupljeno«. Vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva nosi kupec.

4. Dodatne informacije, ogled premičnin
Dodatne informacije v zvezi s prodajo in
ogledom premičnin lahko dobite vsak delovni dan, na tel. 07/363-74-10 ali e-naslov:
mateja.simonic@metlika.si, kontaktna oseba Mateja Simonič.
Priloge razpisne dokumentacije so obrazca Ponudba (priloga 1a, 1b), na katerih ponudniki oddajo svojo ponudbo ter Vzorec
Pogodbe (priloga 2), v katerem so določene pogodbene obveznosti kupca premičnin.
Razpisna dokumentacija iz prejšnjega odstavka je na voljo na spletni strani Občine
Metlika: http://www.metlika.si, v tiskani verziji jo lahko ponudniki prevzamejo osebno
pri kontaktni osebi na Občini Metlika.
5. Pogoji za udeležbo v postopku
5.1. Plačilo varščine
Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% ponujene cene na račun Občine Metlika,
št. 01273-0100016016, 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 8 dni po prejemu
obvestila o izbiri,
– če izbrani ponudnik odstopi od pogodbe,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine
v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe
ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo
oziroma odstopi od pogodbe.
5.2. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do
16. 12. 2011 do 10. ure, na naslov: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika,
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
vozila«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
označen polni naziv in naslov pošiljatelja
ponudbe.
Ponudba, ki ne bo pravočasno dostavljena na naslov prodajalca, bo neodprta vrnjena ponudniku. Ponudbe lahko ponudniki
v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan na vložišču prodajalca
na naslovu Mestni trg 24, Metlika.
5. 3. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1.) ponudbo za nakup premičnine, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne, in izjavo o veljavnosti ponudbe do dne 30. 12. 2011 (ponudba na predpisanem obrazcu in dokazilo
o plačilu varščine) – priloga 1a, 1b,
2.) vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, na vsaki strani parafirano in pravne
osebe tudi žigosano prodajno pogodbo –
priloga 2.
6. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 16. 12. 2011, ob 12. uri, v prostorih Občine Metlika, Mestni trg 24, Metlika.
K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi
vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno pooblastilo.

7. Izbor najugodnejšega ponudnika, sklenitev pogodbe in plačilo kupnine:
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 najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri,
v nasprotnem primeru se šteje, da je od
nakupa odstopil.
Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe. Kupnina se plača na račun
prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe.
8. Drugi pogoji in pogodbene obvezno
sti:
Izbrani ponudnik mora prevzeti premičnino v roku 5 dni po plačilu celotne kupnine, in
sicer na način in pod pogoji, ki so določeni
v prodajni pogodbi.
V primeru, da izbrani ponudnik ne prevzame premičnine v roku iz prejšnjega odstavka, ima prodajalec pravico zaračunati
izbranemu ponudniku pogodbeno kazen
v višini 50,00 EUR za vsak dan zamude.
9. Ustavitev postopka: prodajalec si
pridrži pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe
prekine oziroma ustavi postopek prodaje.
Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane
varščine vrnejo ponudnikom v neobrestovanem znesku.
Občina Metlika
Št. 478/2011
Ob-5519/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11) in Letnega programa
prodaje občinskega finančnega premoženja, letnega načrta pridobivanja in letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Lendava za leto 2011, ki ga
je občinski svet sprejel na svoji 5. /redni/
seji dne 7. 4. 2011, 9. /redni/ seji dne 29. 6.
2011, 12./redni/ seji dne 28. 9. 2011 in
13./dopisni/ seji dne 17. 10. 2011, Občina
Lendava objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena:
1.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
naslednja nepremičnina:
Športni objekt s speedway stezo na pripadajočem zemljišču, parc. št. 516/1 funkcionalni objekt, v velikosti 972 m2, neplodno,
v izmeri 32.338 m2 in parc. št. 514/2 neplodno, v izmeri 1.769 m2, obe pripisani v vl.
št. 1948, k.o. Petišovci.
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1.2. Na parc. št. 516/1, k.o. Petišovci je
knjižena služnostna pravica.
1.3.
Izhodiščna
cena:
1.600.000,00 EUR.
1.4. Davek, ki bo odmerjen na podlagi
sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec.
2. Pogoji prodaje:
2.1. Prodaja nepremičnin se vrši po načelu videno – kupljeno.
2.2. Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh
po prejemu obvestila o izboru. Kupec mora
poravnati kupnino najkasneje v 15 dneh po
podpisu pogodbe. V primeru, da kupnina
ni poravnana do tega roka, se mu plačana
varščina ne vrne. Varščina se ne vrne tudi
v primeru, če kupec v roku ne podpiše pogodbe in se v tem primeru šteje, da je od
nakupa odstopil.
2.3. Po plačilu celotne kupnine se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi, v skladu
z določili prodajne pogodbe.
2.4. Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena
sestavina pogodbe.
3. Način plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na transakcijski račun Občine Lendava, št. 01259-0100012919, v roku
15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek od
prometa, stroške notarske overitve pogodbe
in stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
4.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične osebe s sedežem/državljanstvom v Republiki Sloveniji ali drugi državi
članici Evropske unije.
4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika, točen naslov, davčno številko, matično
številko oziroma EMŠO, številko bančnega
računa ponudnika, pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– pri pravni osebi ime in telefonsko številko osebe, ki je pooblaščena za tolmačenje
ponudbe;
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine« na naslov: Občina Lendava,
Glavna ulica 20, 9220 Lendava. Na ovojnici
mora biti točen naslov ponudnika.
4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine,
– potrdilo DURS o plačanih davkih in
prispevkih,
– podpisano izjavo, iz katere je jasno
razvidno, da se ponudnik strinja z vsemi
pogoji javnega zbiranja ponudb in navedbo,
da ponudba velja še 60 dni po poteku roka
za vložitev,
– podpisano izjavo o sprejemanju pogoja
iz točke 2.4.,

– podpisano izjavo, da se nepremičnina
ne kupuje iz špekulativnih razlogov in da
kupec nepremičnine ne bo prodal v nadaljnjih 5 letih,
– poslovni načrt za dejavnost, ki se bo
izvajala na navedeni lokaciji,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, za samostojne podjetnike overjen izpis
iz poslovnega registra, za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni,
– potrdilo o nekaznovanosti za fizične
osebe in za odgovorno osebo pravne osebe,
4.6. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.
5. Varščina:
5.1. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun Občine Lendava, št. 01259-0100012919.
5.2. Izbranemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranim
ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
5.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine v roku iz tega razpisa, prodajalec obdrži varščino.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
6.1. Odpiranje prispelih ponudb ne bo
javno.
6.2. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišje ponujena cena in vsebina dejavnosti, ki jo bo kupec izvajal na navedeni lokaciji, kar bo prodajalec ugotavljal na
podlagi predloženega poslovnega načrta.
6.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija
ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino v roku 10 dni pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 5 dni po izboru.
6.5. Obveznost prodajalca, da sklene ponudbo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom, je izključena. Župan lahko ustavi
začeti postopek razpolaganja do sklenitve
pravnega posla.
6.6. Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
prejemu obvestila o izboru.
7. Dodatne informacije: podrobnejše informacije in pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko zainteresirani dobijo
pri kontaktni osebi: Jasna Bračič-Szabó,
tel. 02/577-25-12, e-mail: jasna@lendava.si.
ali Aleksandra Kreslin, tel. 02/577-25-59,
e-mail: sandra.kreslin@lendava.si.
Občina Lendava
Ob-5525/11
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
Bovec, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10)
in Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec za leto 2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
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5230 Bovec, mat. št. 5881498000, davčna
številka SI 36828866, tel. 05/384-19-00,
faks: 05/384-19-15.
II. Opis predmeta prodaje
Prodaja se zemljišče s parc. št. 261/8,
k.o. Bovec (2207), ki se nahaja v obrtni
coni v Bovcu. Nepremičnino za prodajo sestavlja zemljišče, ki je predvideno za pozidavo, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem k stavbi, v skladu z idejno zasnovo
pozidave. Predmetno zemljišče se ureja na
podlagi Občinskega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 119/08), kar je razvidno iz potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 35001-229/2011-2 z dne 18. 11. 2011,
iz katerega je razvidno, da je osnovna namenska raba prostora – območje stavbnih
zemljišč; podrobnejša namenska raba prostora pa je IG – gospodarske cone.
Na zemljišču je predvidena gradnja tipskega objekta v stilu tovarniške hale, kar
je opredeljeno v naslednjem obsegu: parc.
št. 261/8, k.o. Bovec (2207), v izmeri 1174 m2
(predvidena velikost objekta 360 m2).
III. Izhodiščna cena: zemljišče se prodaja
po izhodiščni ceni 21,25 EUR /m2, pri čemer
komunalni prispevek ni vključen v ceno in
ga bo kupec plačal pred izdajo gradbenega
dovoljenja.
IV. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 12. 12. 2011.
Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo
neposredno v sprejemni pisarni ali pošljejo
s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec. Pravočasne pošiljke so tiste, ki
so oddane na pošto s poštnim žigom 12. 12.
2011. Na pošiljkah mora biti pripis »Ponudba
za Obrtno cono Bovec – Ne odpiraj«.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno
označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in
o tem obvestila ponudnika.
V. Vsebina ponudbe
Popolna pisna ponudba mora vsebovati
in ji je potrebno priložiti:
A. Podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika oziroma ime in
priimek;
– sedež ponudnika oziroma naslov;
– identifikacijsko številko za DDV ponudnika;
– matično številko oziroma EMŠO;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenije za samostojne podjetnike, ne starejše od treh mesecev;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– pooblaščeno osebo ponudnika za podpis pogodbe;
– pooblaščeno kontaktno oseba v zvezi
s ponudbo;
B. Navedbo nepremičnine s parcelno
številko, ki je predmet ponudbe in ponujeno
ceno za m2 zemljišča, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene 21,25,00 EUR/m2 zemljišča
(brez DDV).
C. Originalno potrdilo o vplačani varščini
v višini 10% ponujene cene za zemljišče na
račun Občine Bovec, št. 01206-0100015128,
sklicna številka 35001-229-2011, z navedbo
»varščina- Obrtna cona« in celotno številko
računa ponudnika (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine.
D. Izjavo ponudnika o izgradnji objekta
do III. gradbene faze v roku treh let od sklenitve prodajne pogodbe.
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E. Izjavo o vezanosti na ponudbo do
sklenitve pogodbe.
F. Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa.
G. Pri notarju overjeno pooblastilo v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu.
Drugi pogoji prodaje:
1. V območju poslovne cone ni dovoljena gradnja prostorov za stalno ali začasno
bivanje.
2. Občina Bovec si na nepremičninah pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je
upravičena v roku treh let od sklenitve prodajne pogodbe zahtevati od kupca prodajo
nepremičnine, kolikor kupec v navedenem
roku na nepremičnini, ki jo je odkupil, ne
zgradi poslovnega objekta vsaj do III. gradbene faze. Odkup se izvrši po ceni, ki je bila
dosežena na javnem zbiranju ponudb. Morebitna vlaganja kupca v nepremičnino se
mu povrnejo v vrednosti, kot jo bo ugotovil
cenilec gradbene stroke, ki ga določi Občina
Bovec. Odkupna pravica se vpiše v zemljiško knjigo, po poteku triletnega roka se Občina Bovec v primeru, da ne bodo realizirani
pogoji za odkup, zaveže kupcu na njegovo
zahtevo izdati izbrisno dovoljenje.
Kriteriji, ki jim mora ponudnik zadovoljevati za sodelovanje pri javni ponudbi:
– nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, brez možnosti naknadnih
reklamacij,
– ponudba je zavezujoča in dokončna,
– na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki po veljavnih predpisih izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin
na območju Republike Slovenije,
– ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 15 dni od izbire ponudnika. Izbranemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino.
VI. Merila, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe: cena je edini kriterij izbire ponudnika.
VII. Posebna določila
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pisna kupoprodajna pogodba v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe. S pogodbo se bo na ponudnika
prenesla lastninska pravica na nepremičnini,
ki je predmet razpisa. Davek na promet nepremičnin oziroma pripadajoči DDV, stroške
sestave in overitve pogodbe ter zemljiško
knjižno urejanje, plača kupec. Rok za plačilo kupnine je 15 dni od sklenitve pogodbe
oziroma od dneva izstavitve računa. Plačilo
kupnine v 15 dnevnem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj
navedenih rokih, bo prodajni postopek razveljavljen in se bo štelo, da je kupec odstopil
od pogodbe, Občina Bovec pa je upravičena
zadržati vplačani znesek varščine. Kupec je
dolžan overiti podpis na prodajni pogodbi pri
notarju za potrebe vknjižbe odkupne pravice
v korist Občine Bovec. Prodajalec bo overil
podpis na prodajni pogodbi po plačilu celotne kupnine s strani kupca in po overitvi
podpisa na pogodbi s strani kupca.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank
se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi.
VIII. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika
Komisija za izvedbo in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec, imenovana s sklepom župana,
bo v roku 10 dni od poteka roka za zbiranje
ponudb odprla vse pravočasno prispele in
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pravilno označene ponudbe. Prepoznih in
nepravilno označenih ponudb komisija ne
bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom).
Razpis se šteje za uspešen tudi v primeru,
če se javi le en ponudnik.
V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, da je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih
37. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega zbiranja ponudb bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 10 dni po
opravljeni izbiri.
X. Občina Bovec si pridržuje pravico, da
brez odškodninske odgovornosti kadarkoli
do sklenitve pravnega posla ustavi začeti
postopek.
XI. Kontaktna oseba: podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini Bovec pri tajniku ali
pooblaščencu, v času uradnih ur.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Bovec
Št. 313/11
Ob-5531/11
Občina Miklavž na Dravskem polju, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11), 88. člena Statuta
Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV,
št. 14/2003) in Sklepa o dopolnitvi Letnega
načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Miklavž na Dravskem polju, z dne 3. 11. 2011,
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti
Občine Miklavž na Dravskem polju
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, mat.
št. 1365614, ID za DDV: SI60592869, faks:
02/629-68-28, tel. 02/629-68-20 in e-pošta:
obcina.miklavz@miklavz.si.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Predmet javnega zbiranja ponudb
je prodaja zemljišča – nepremičnine v MS1
– mešanem območju – urbano središče,
in sicer:
– parcele št. 1683/5, v naravi travnik,
v izmeri 1.167 m2, pripisane pri vl. št. 1710,
k.o. Miklavž na Dravskem polju.
Nepremičnina parc. št. 1683/5, k.o. Miklavž na Dravskem polju je stavbno zemljišče po Odloku o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Maribor za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Maribor za obdobje 1986-1990 za območje Občine Miklavž
na Dravskem polju, spremembe in dopolnitve v letu 2004 (MUV, št. 20/04).
Po Odloku o zazidalnem načrtu za novo
centralno in stanovanjsko območje na jugu
Miklavža (MUV, št. 17/2005) in Odloku
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta za novo centralno in stanovanjsko območje na jugu Miklavža (MUV, št. 20/2010)
je na tem območju možna gradnja objektov s centralno funkcijo (objekti družbenih,
oskrbnih in storitvenih dejavnosti).
Na nepremičnini parc. št. 1683/5, k.o.
Miklavž na Dravskem polju je predvidena

gradnja objekta pretežno za pošto in kurirske dejavnosti.
2.2 Izhodiščna cena znaša na podlagi
cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin: 107,00 EUR/m2, oziroma
skupaj za nepremičnino 125.000,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina se v celoti prodaja po
načelu videno-kupljeno. Prodajalec ne daje
nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnino.
3.2 Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena, v primeru več najugodnejših ponudb pa tudi najkrajši terminski plan izvedbe zazidalnega
načrta. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Miklavž na Dravskem
polju.
3.3 S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer, da
bo:
– plačal celotno kupnino v roku 30 dni od
sklenitve pogodbe na podračun EZR Občine
Miklavž na Dravskem polju, odprt pri UJP
št. 01369-0100009566, model 00, sklic na
št. 7221001. Plačilo kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku
po sklenjeni pogodbi, se prodajna pogodba
šteje za razdrto. V primeru obročnega odplačila kupnine, mora kupec neplačani del
kupnine zavarovati z nepreklicno bančno
garancijo na prvi poziv. Zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice bo kupcu
izdano po plačilu celotne kupnine;
– nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja;
– plačal vse javne dajatve pristojnim izvajalcem gospodarskih javnih služb;
– dovolil prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali
novega javnega infrastrukturnega omrežja;
– nosil vse stroške eventualnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov;
– nosil vse stroške odprave poškodb,
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju;
– plačal stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila
ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
4. Drugi pogoji
4.1 Nepremičnina parc. št. 1683/5, k.o.
Miklavž na Dravskem polju je obremenjena
z gospodarsko javno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod). Pri sklenitvi prodajne pogodbe bo vnesena klavzula, s katero se kupec zaveže ustanoviti neodplačno služnost
v korist upravičenke Občine Miklavž na Dravskem polju, za prej navedeno infrastrukturo. Prav tako si občina obdrži neodplačno
ter časovno neomejeno služnost za potrebe
gradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
4.2 Kupec se s pogodbo zaveže, da
zemljišča ne kupuje z namenom nadaljnje
prodaje.
4.3 Kupec je dolžan na nepremičnini
parc. št. 1683/5, k.o. Miklavž na Dravskem
polju v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu za novo centralno in stanovanjsko območje na jugu Miklavža (MUV, št. 17/2005)
in Odlokom o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta za novo centralno in stanovanjsko območje na jugu Miklavža (MUV,
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št. 20/2010) upoštevati, da je dopustna poštna in kurirska dejavnost oziroma gradnja
objekta namenjenega pretežno za pošto in
kurirske dejavnosti.
4.4 Rok za začetek gradnje je eno leto
od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1 Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe, ki
v skladu s pravnim redom RS lahko postanejo lastnik nepremičnin.
5.2 Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Občine
Miklavž na Dravskem polju odprt pri UJP,
št. 01369-0100009566 ter obvezno navesti
namen nakazila: varščina, model 00, sklic
na št. 201-000.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
5.3 Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, naziv in sedež,
– podatke o odgovorni osebi ponudnika,
– matično številko ali EMŠO, če gre za
fizično osebo,
– davčno številko,
– pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– dokazila o finančnem stanju ponudnika: bilanca stanja in izkaz uspeha za leto
2010, podatke o boniteti (S.BON -1 ali BON
– 1/SP) obrazec in potrdilo banke o solventnosti ponudnika,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.
5.4 Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine,
– pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev od zadnjega dne, določenega
za vložitev ponudbe,
– samostojni podjetniki izpis iz registra,
fizične osebe potrdilo o državljanstvu.
5.5 Ponudniki so vezani na dano ponudbo do sklenitve kupoprodajne pogodbe z izbranim najugodnejšim ponudnikom.
5.6 Ponudniki svoje pisne ponudbe za
nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Miklavž
na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju ali oddajo v vložišču občine do 15. 12. 2011, do 12. ure.
Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne odpiraj
– ponudba za nakup parcele št. 1683/5 –
območje Marof«.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Postopek za izbor najugodnejšega
ponudnika bo opravila Komisija za vodenje
in nadzor nad postopki ravnanja s stvarnim
in finančnim premoženjem Občine Miklavž
na Dravskem polju. V primeru, da bo komisija ocenila, da zgolj na osnovi opredeljenih
kriterijev, izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče
doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. Ponudnike, ki bodo ponudili
enako visoko kupnino, bo komisija v roku 10
delovnih dni pozvala k dopolnitvi ponudbe
in z njimi opravila pogajanja glede višine

kupnine in najkrajše terminske izvedbe zazidalnega načrta.
Komisija bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6.2 Javno odpiranje ponudb bo dne
15. 12. 2011 ob 12.30, v prostorih Občine
Miklavž na Dravskem polju (sejna soba, 1.
nadstropje), Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju.
6.3 Z izbranim ponudnikom bo Občina
Miklavž na Dravskem polju sklenila pogodbo
najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom je izključena.
Komisija lahko začeti postopek kadarkoli
do sklenitve pravnega posla ustavi.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Miklavž na Dravskem
polju, Občinska uprava, pri kontaktnih osebah: Suzana Gomolj, tel. 02/629-69-27,
e-mail: pz@miklavz.si ali Zvonko Fištravec, tel. 02/629-68-31, e-mail: finance@miklavz.si.
Odlok o zazidalnem načrtu za novo centralno in stanovanjsko območje na jugu Miklavža (MUV, št. 17/2005) in Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
za novo centralno stanovanjsko območje
na jugu Miklavža (MUV, št. 20/2010) je na
vpogled na Občini Miklavž na Dravskem
polju in na spletnem naslovu: http://www.
izit.si/muv/index.php?action=showObcina&
obcinaID=20 in www.miklavz.si.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 3528-8/2011
Ob-5545/11
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) (v nadaljevanju: ZSPDSLS), Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter sklepa župana Občine Sežana št. 3528-8/2011
z dne 1. 8. 2011 in sklepa župana Občine
Sežana št. 478-67/2011-2 z dne 17. 10. 2011
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež organizatorja: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost:
2.1. Poslovni prostor Dutovlje 60 a, Dutovlje:
– poslovni prostor (nekdanji zdravstveni dom) v neto tlorisni površini 194,11 m2,
označen z ID znakom 2432-81-12, posamezni del št. 12, v stavbi št. 81, k.o. 2432Dutovlje (ID 5753923), ki leži na parcelah
št. 3246/19 in 3246/20, k.o. Dutovlje, na
naslovu Dutovlje 60a, 6221 Dutovlje (v nadaljevanju: Dutovlje 60a).
– poslovni prostor se nahaja v središču
naselja Dutovlje. V neposredni bližini so še
prostori Telekoma, pošte, banke in trgovine.
Objekt je dostopen z državne ceste, pred
objektom je javno parkirišče.
– izhodiščna (najnižja) vrednost je
148.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet
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2% davek na promet nepremičnin, ki ga
plača kupec.
Lokacija in namembnost prodajanega
poslovnega prostora: poslovni prostor se
nahaja na območju, ki ga ureja Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev
za naselja v Občini Sežana (Uradni list RS,
št. 81/02 in 86/02 – popr.) Odlok o podrobnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev
za naselja v Občini Sežana (Uradni list RS,
št. 82/02 in 86/02 – popr.) – območje urejanja KS Dutovlje/naselje Dutovlje/območje
urejanja: »Starejše jedro naselja« z oznako
– P7-N2-S1, ki je centralno naselje z javnimi
in tranzitnimi funkcijami (šolstvo, zdravstvo,
trgovina, ….) in stanovanja s spremljajočimi
dejavnostmi.
2.2. Nezazidano stavbno zemljišče:
– zemljišče parc. št. 2589/60 travnik, v izmeri 813 m2, k.o. 2435-Križ,
– zemljišče se nahaja na skrajnem vzhodnem robu naselja Križ,
– izhodiščna (najnižja) vrednost je
70.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20%
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Lokacija in namembnost zemljišča: zemljišče se nahaja na območju, ki ga ureja
Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana
(Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02 – popr.) in
Odlok o podrobnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana
(Uradni list RS, št. 82/02 in 86/02 – popr.) –
območje urejanja KS Tomaj/naselje Križ/območje ureditvene enote – P30-N3-S2, ki je
namenjeno stanovanjem in spremljajočim
dejavnostim.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Varščina:
4.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem
postopku javnega zbiranja ponudb, morajo
plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine.
Ponudbi za nakup nepremičnine je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša:
– za poslovni prostor, pod zaporedno
št. 2.1. - Dutovlje 60a 14.800,00 EUR,
– za zemljišče, pod zaporedno št. 2.2.-nezazidano stavbno zemljišče 7.000,00 EUR.
4.2. Varščina se nakaže najkasneje do izteka roka za zbiranje ponudb na
transakcijski račun Občine Sežana,
št. 01311-0100005909 s pripisom:
– št. 3528-8/2011 za poslovni prostor
Dutovlje 60a,
– št. 478-67/2011 za nezazidano stavbno
zemljišče.
Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje
v tem postopku javnega zbiranja ponudb, za
kar je potrebno priložiti dokazilo.
4.3. V primeru, da ponudniki vplačajo
varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina
Sežana varščino obdrži. Prav tako Občina
Sežana obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup
nepremičnine umakne.
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
ali ne plača kupnine, Občina Sežana obdrži
varščino.
4.5. Ponudniku, ki ne bo izbran, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
5. Prodajni pogoji in merila:
5.1. Nepremičnina se bo prodajala za
najmanj izhodiščno ceno.
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5.2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
5.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena, ki je za
1.000,00 € višja od druge najvišje ponudbe.
Ponujena cena mora biti v ponudbi fiksno
določena. Prodajalec bo torej upošteval
samo tiste ponudbe, v katerih bo znesek
naveden v točno določeni višini.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse
razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
V primeru da dva ali več ponudnikov za nakup posameznega zemljišča, ponudijo isto
ceno (razpon 1.000,00 €), lahko komisija
pozove najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe ali se z njimi opravi dodatna
pogajanja ali opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
6. Pogoji sodelovanja:
6.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki
v skladu s pravnim redom lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji in ki v roku oddajo pravilne
ponudbe.
6.2. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje:
– podatke o ponudniku: osebno ime oziroma firmo kupca, njegov točen naslov in
ostale podatke (EMŠO in davčno številko
za fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko št. za DDV za pravne
osebe);
– dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno
številko – za fizične osebe oziroma izpis iz
sodnega registra oziroma drugega ustreznega registra in davčno številko oziroma ID
za DDV – za pravne osebe, s.p. (Izpisek iz
sodnega registra ali iz poslovnega registra
ne sme biti starejši od 30 dni));
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike. Potrdilo DURS o plačanih
davkih in prispevkih ne sme biti starejši od
30 dni;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene (brez davka na
promet nepremičnin oziroma davka na dodano vrednost), ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
7. Drugi pogoji:
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu.
– Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost, stroške overitve podpisa pri
notarju in morebitne druge stroške v zvezi
z pogodbo.
– Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščino pa zadrži Občina
Sežana.
– Ponudnika veže ponudba 90 dni od
roka za predložitev ponudb.
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– Ponudnik mora v ponudbi navesti tudi
številko transakcijskega oziroma osebnega
računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.
8. Obvestilo o izbiri ponudnika:
– Najugodnejši ponudnik bo izbran
v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje
ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali
o ustavitvi postopka.
– Občina Sežana lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana
varščina. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
V primeru neuspelega javnega zbiranja
ponudb, bo Občina Sežana obvestila ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih
ponudb.
9. Sklenitev pogodbe:
– Izbrani ponudnik mora s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v roku 15 dneh od prejema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku iz razlogov na
strani ponudnika, bo Občina Sežana zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnine.
– Uspeli ponudnik oziroma kupec plača
poleg kupnine tudi davčne dajatve (2% davek na promet nepremičnin oziroma 20%
davek na dodano vrednost) in stroške notarskih overitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši
kupec. Ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo
za vpis lastninske pravice na nepremičnini
v zemljiško knjigo prodajalec izroči kupcu
po prejemu celotne kupnine (opomba:v tem
primeru hipotekarni kredit ni mogoč).
10. Rok, naslov in obrazci za predložitev
ponudbe:
10.1. Ponudba se šteje za pravočasno,
če jo organizator prejme do vključno 13. 12.
2011, do 9. ure.
10.2. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici
z enim od spodnjih pripisov: »Ne odpiraj
– ponudba za nakup poslovnega prostora
Dutovlje 60a, Dutovlje«, »Ne odpiraj – ponudba za nakup nezazidanega stavbnega
zemljišča« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Sežana (pritličje stare
stavbe, soba št. 1) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja. V primeru,
da ponudba ni označena tako, kot je tu navedeno, organizator ne odgovarja za pravočasno odpiranje ponudbe.
10.3. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije,
ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu
občine (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali
na spletni strani www.sezana.si.
10.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne
bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih
navedenih pogojev (nepopolne), ne bodo
upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po
roku za oddajo ponudb bodo zapečatene
vrnjene ponudniku.
11. Javno odpiranje ponudb:
11.1. Odpiranje ponudb bo javno. Opravila ga bo s sklepom imenovana komisija
dne 13. 12. 2011 ob 10. uri, v mali sejni sobi
Občine Sežana.

11.2. Ponudniki in predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri
odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci, pa tudi z pisnim
pooblastilom ponudnika.
12. Informacije in ogled: podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko
vsi interesenti dobijo na tel. 05/731-01-11
ali 05/731-01-18. Ogled nepremičnine, ki
je predmet prodaje, je mogoč v času poslovnih ur Občine Sežana, po predhodnem
dogovoru.
Občina Sežana
Št. 4780-84/2010
Ob-5567/11
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. Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 1069/2 njiva, v izmeri 81 m2, k.o. Črnuče. Zemljišče se nahaja v območju urejanja
ČR-165 Črnuče, kjer je predvidena namenska raba zemljišča SSsv – splošne večstanovanjske površine.
2.2. Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 2389/24 pašnik, v izmeri 613 m2, k.o.
Stožice. Zemljišče se nahaja v območju urejanja BE-390 Bežigrad, kjer je predvidena
namenska raba zemljišča SSse – splošne
eno in dvostanovanjske površine.
2.3. Nezazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 384/8 njiva, v izmeri 609 m2,
– parc. št. 384/74 travnik, v izmeri
97 m2,
– parc. št. 384/75 travnik, v izmeri
198 m2,
– parc. št. 384/76 travnik, v izmeri
199 m2,
– parc. št. 384/77 travnik, v izmeri
57 m2,
– parc. št. 384/78 travnik, v izmeri
69 m2,
– parc. št. 384/79 travnik, v izmeri
234 m2,
– parc. št. 384/80 travnik, v izmeri
246 m2,
– parc. št. 384/81 travnik, v izmeri
81 m2,
– parc. št. 384/82 travnik, v izmeri
70 m2,
– parc. št. 384/83 travnik, v izmeri
230 m2,
– parc. št. 384/84 travnik, v izmeri
246 m2,
– parc. št. 384/85 travnik, v izmeri
88 m2,
– parc. št. 384/86 travnik, v izmeri
70 m2,
– parc. št. 384/87 travnik, v izmeri
226 m2,
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– parc. št. 384/88 travnik, v izmeri
246 m2,
– parc. št. 384/89 travnik, v izmeri
96 m2,
– parc. št. 384/90 travnik, v izmeri
82 m2,
– parc. št. 384/149 travnik, v izmeri
48 m2,
– parc. št. 384/150 travnik, v izmeri
14 m2,
vse k.o. Karlovško predmestje, skupaj
3.152 m2.
Zemljišča se nahajajo v območju urejanja RN-408 Rudnik, kjer je predvidena namenska raba zemljišča SSce – pretežno
eno in dvostanovanjske površine.
2.1.1. Izhodiščna cena za zemljišče pod
točko 2.1. je 16.200,00 EUR
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
2.1.2. Izhodiščna cena za zemljišče pod
točko 2.2. je 171.640,00 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 945.600,00 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 zemljišče pod točko 2.1. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti
urejanja ČR-165 Črnuče,
– za zemljišče pod točko 2.2. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti
urejanja BE-390 Bežigrad,
– za zemljišča pod točko 2.3. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti
urejanja RN-408 Rudnik,
« 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),
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– 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, 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 zemljišče pod točko 2.1. dne 13. 12.
2011, s pričetkom ob 11. uri, v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Klub 15, Mestni
trg 1, Ljubljana;
– za zemljišče pod točko 2.2. dne 13. 12.
2011, s pričetkom ob 11.30, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15, Mestni trg 1,
Ljubljana;
– za zemljišča pod točko 2.3. dne 13. 12.
2011, s pričetkom ob 12. uri, v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Klub 15, Mestni
trg 1, Ljubljana;
6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
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Evidence sindikatov
Št. 101-4/2011-4
Ob-5295/11
Spremenil se je naziv in sedež Sindikata komunalnega in stanovanjskega podjetja
Slovenj Gradec, s sedežem na Partizanski
poti 12, 2380 Slovenj Gradec, ki se po novem glasi: Sindikat komunale, varovanja
in poslovanja z nepremičninami Slovenije (skrajšano ime – Sindikat Javnega
podjetja komunala Slovenj Gradec), Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov, pod zap. št. 4/2011, pri
Upravni enoti Slovenj Gradec.
Št. 10102-3/2011-24
Ob-5354/11
Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost, Trg OF 7, Ljubljana,
se poleg dejavnosti in poklicev, določenih
z odločbama št. 104-04-0002/99-06 z dne
3. 11. 1999 in 104-04/003/2000-005 z dne
22. 5. 2001 določi kot reprezentativen sindikat v poklicu občinski redar.
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Objave gospodarskih družb
Ob-5501/11
Na podlagi določila 7. člena Akta o ustanovitvi in 491. člena Zakona o gospodarskih
družbah RAMAPO Holdings Limited, družba
ustanovljena po ciprskem pravu, s sedežem
v Nikoziji in poslovnim naslovom Kyriakou
Matsi, 16, Eagle House, 10th floor, Agioi
Omologites, P.C. 1082 Kyriakou Matsi, 16,
Eagle House, 10th floor, Agioi Omologites,
P.C. 1082 kot edini družbenik družbe TOMPLAST d.o.o., Cesta na Gradec 5, Mirna, na
skupščini družbe TOMPLAST d.o.o. sprejme sklep:
Družbeniku RAMAPO Holdings Limited
se vrnejo vplačana naknadna vplačila v višini 785.000 €.
RAMAPO Holdings Limited
ki jo zastopa direktor Tomas Lansky

S to objavo obveščamo upnike družbe
KOPUR d.o.o. o zmanjšanju osnovnega
kapitala in jih pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, da soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala, upnike, ki so
družbi znani pa bo družba pozvala neposredno.
Rok za zglasitev upnikov pri družbi je
tri mesece od objave poziva v Uradnem
listu RS.
KOPUR, proizvodnja in storitve, d.o.o.
direktor
Anton Hofbauer

Based on the Article 7 of the Articles of
Association and Article 491 of Commercial
Companies Act RAMAPO Holdings Limited,
a company existing under laws of Cyprus,
with corporate seat in Nicosia and business
address Kyriakou Matsi, 16, Eagle House,
10th floor, Agioi Omologites, P.C. 1082 as
solely shareholder of the company TOMPLAST d.o.o., Cesta na Gradec 5, Mirna
on shareholders meeting of the company
TOMPLAST d.o.o. adopts following resolutions: resolution:
Paid subsequent payments in the amount of 785.000 € shall be refunded to RAMAPO Holdings Limited.
RAMAPO Holdings Limited
represented by director
Tomas Lansky

Ob-5502/11
Na podlagi Statuta družbe, poslovnika
o delu skupščine družbe Mestna optika,
Prodaja optičnih pripomočkov d.d., Kongresni trg 9, Ljubljana, ter v skladu z Zakonom
o gospodarskih družbah, sklicuje uprava

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5526/11
KOPUR, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
s sedežem 2380 Slovenj Gradec, Pod gradom 1, matična št. 1510983, v skladu s četrtim odstavkom 502. člena ZGD in z drugim
odstavkom 520. člena ZGD, objavlja sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Osnovni kapital družbe KOPUR pro
izvodnja in storitve d.o.o., s skrajšano firmo
KOPUR d.o.o., s sedežem 2380 Slovenj
Gradec, Pod gradom 1, z matično številko 1510983, ki znaša 494.536,00 EUR, se
zmanjša po rednem postopku zmanjšanja
osnovnega kapitala.
Razlog za zmanjšanje osnovnega kapitala je izvršitev sodne poravnave v gospodarski zadevi, ki je tekla pri Okrožnem
sodišču v Slovenj Gradcu, pod opr. št. Ipg
200/2009 z dne 20. 5. 2011.
Osnovni kapital družbe se zmanjša za
znesek, ki je enak nominalni višini osnovnega vložka, ki predstavlja poslovni delež izključenega družbenika Koroški Holding d.o.o.
v višini 57.794,56 EUR oziroma 11,69% poslovni delež in v višini 46.691,84 EUR oziroma 9,44% poslovni delež.
Po zmanjšanju znaša osnovni kapital
družbe 390.049,60 EUR.

Sklici skupščin

20. skupščino
delničarjev družbe Mestna optika,
Prodaja optičnih pripomočkov d.d.,
ki bo dne 28. 12. 2011 ob 8. uri, v prostorih družbe Mestna optika d.d, Kongresni
trg 9, Ljubljana.
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev enega preštevalca glasov. Seji skupščine bo
prisostvovala vabljena notarka mag. Nina
Češarek.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine ter se izvoli preštevalec glasov.
2. Predložitev letnega poročila in poročila
nadzornega sveta za poslovno leto 2010 in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2010 ter jima podeli razrešnico.
3. Obravnava predloga uprave za uporabo bilančnega dobička za leto 2010.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
za leto 2010 znaša 134,590,70 EUR. Bilančni dobiček za leto 2010 se prenese v naslednje obdobje kot preneseni dobiček.
4. Ugotovi se, da je dosedanjim članom
nadzornega sveta mandat potekel dne 27. 8.
2011 in se za člane nadzornega sveta z dne
27. 8. 2011 ponovno imenuje: Jordan Eržen,
Žiga Jelenec in Ksenija Fašalek.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem družbe na sedežu družbe, Kongresni trg 9, v Ljubljani, vsak delovni
dan med 9. in 11.uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Mestna optika d.d.
direktor: Slavko Fašalek
Ob-5510/11
Uprava družbe Založba Obzorja d.d.,
Partizanska c. 5, 2000 Maribor, sklicuje
na podlagi določil statuta družbe in določil
Zakona o gospodarskih družbah
17. sejo skupščine
delničarjev družbe Založba Obzorja
d.d.
Skupščina bo potekala dne 27. 12. 2011
ob 11. uri, na sedežu družbe v Mariboru,
Partizanska cesta 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine z vabljenim
notarjem.
Predlog sklepa:
1. za predsednika skupščine se imenuje Peter Peče,
2. za preštevalca glasov se imenujeta: Renata Lukman, Bojan Žigart,
3. seznanitev skupščine z vabljenim
notarjem.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu
2010 in seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za leto
2010 ter odločanje o razrešnici upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo upravi in nadzornemu svetu za
leto 2010, ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2010.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Statut lahko to pravico
veže na nižji delež osnovnega kapitala.
Delničar uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena
Zakona o gospodarskih družbah na skupščini.
Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in na
skupščini uresničujejo glasovalno pravico
tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi družbe, ki se vodi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Ljubljana, tri dni pred dnevom
skupščine, oziroma njih zastopniki ali pooblaščenci. Delničar, njegov pooblaščenec
ali zakoniti zastopnik se lahko udeleži seje
skupščine in uresničuje glasovalno pravico,
če je svojo udeležbo pisno prijavil družbi
najmanj tri dni pred sejo skupščine. Prijava
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naj vsebuje ime, priimek in naslov delničarja, če se bo delničar skupščine udeležil
po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku,
pa tudi originalno pisno pooblastilo oziroma
pravni naslov za zastopanje. Predlagatelj
sklepov k točki 1 in 2 sta uprava in nadzorni svet družbe. Zaradi nemotenega poteka
skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njih pooblaščence in zastopnike, da se
oglasijo v prostorih družbe pri preštevalcu glasov vsaj 10 minut pred zasedanjem
skupščine.
Gradivo sestavlja letno poročilo družbe
za leto 2010 in poročilo nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila družbe za leto
2010. Gradivo bo na voljo delničarjem od
dneva objave tega sklica skupščine, vsak
dan med 9. in 11. uro, na sedežu družbe Založba Obzorja d.d. Maribor, Partizanska c. 5.
Založba Obzorja d.d.
uprava:
direktorica Nevenka Richter Peče
Ob-5524/11
Na podlagi 26. člena Statuta delniške
družbe Alpinum, Turistično podjetje, d.d.,
Celovška cesta 291, 1000 Ljubljana, uprava družbe sklicuje
13. redno skupščino
družbe Alpinum,
Turistično podjetje, d.d.,
Celovška cesta 291,
ki bo dne 28. 12. 2011, ob 12. uri, na
sedežu podjetja.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
odvetnik Zdravko Rus.
Za preštevalca glasov se izvoli Jan Pačnik.
Za sestavo notarskega zapisnika je prisoten notar Milan Dolgan iz Ljubljane.
2. Razrešitev dosedanjih članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta
Predlog sklepa:
Razreši se Mirko Sodja, kot predstavnik
delavcev, ter se za člana nadzornega sveta
kot predstavnika delavcev imenuje: Polona
Pačnik.
Razreši se Boris Kristančič, kot predsednik nadzornega sveta, ter se za člana
nadzornega sveta kot direktorja nadzornega
sveta imenuje: Zmago Pačnik.
Razreši se Marko Dolanec, kot član nadzornega sveta, ter se za člana nadzornega
sveta imenuje: Karin Pačnik Kristančič.
3. Obravnava letnega poročila za leto
2010 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
Upravi in članom nadzornega sveta se
podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri
njihovo delo v poslovnem letu 2010.
Udeležba in pogoji za udeležbo na seji
skupščine:
Skupščine se imajo pravico udeležiti in
na njej glasovati delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki le, če so vpisani v delniško knjigo oziroma KDD in, če svojo udeležbo pisno prijavijo družbi tako, da njihova
prijava prispe na sedež družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
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Udeležba se prijavi osebno na sedežu
družbe, po telefaksu, telegramu ali s priporočeno pošto.
Vsi udeleženci se pozivajo, da se ob
prihodu na skupščino najmanj pol ure pred
začetkom seje, izkažejo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom
in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini. Pooblaščenci morajo predložiti pisno pooblastilo, zakoniti zastopniki pa izpis
iz sodnega registra.
Celotno gradivo za skupščino, skupaj
z letnim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta in predlogi posameznih sklepov, je na vpogled na sedežu družbe.
Delničarji, ki želijo, da bi bili njihovi eventualni nasprotni predlogi predhodno objavljeni v skladu z zakonom, morajo predlog
podati v pisni obliki z obrazložitvijo upravi
v roku enega tedna po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine naslednji dan od neuspelega zasedanja, ob 9. uri,
v istih prostorih z enakim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino na zasedanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Alpinum, turistično podjetje, d.d.
Uprava družbe
Ob-5527/11
Na podlagi 13. člena Statuta delniške
družbe Vodnogospodarsko podjetje d.d.,
Ul. Mirka Vadnova 5, Kranj, sklicujem
17. skupščino delničarjev,
ki bo dne 5. 1. 2012 ob 10. uri, v prostorih
družbe na sedežu podjetja Ul. Mirka Vadnova 5, Kranj, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
skupščine po predlogu uprave, ugotovi se
prisotnost vabljenega notarja.
Obrazložitev: za delovanje in izvedbo
skupščine mora skupščina izvoliti organe
skupščine.
2. Sprejem spremembe in dopolnitve statuta in čistopisa statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta ter čistopis
statuta.
Vse informacije v zvezi s sklicem skupščine, predlog spremembe in dopolnitve statuta, so delničarjem na voljo v tajništvu družbe, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v knjigo delničarjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in svojo udeležbo
pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo
prispeta na sedež družbe najkasneje konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred začetkom skupščine vpisati v listo udeležencev.
Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko predlagajo
dopolnitev dnevnega reda v roku 7 dni po
dnevu objave sklica skupščine.
Rok za vlaganje predlogov nasprotnih
sklepov, ki naj bi bili objavljeni, je 7 dni po
dnevu objave sklica skupščine.
Če skupščina družbe ob sklicanem času
ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob 13. uri
istega dne, ko bo skupščina veljavno odlo-

čala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vodnogospodarsko podjetje d.d. Kranj
Direktor družbe
Ob-5564/11
Na podlagi 23. člena Statuta družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Maribor, Jadranska cesta 24, uprava družbe
sklicuje
1. izredno skupščino
delniške družbe Mariborski vodovod,
javno podjetje, d.d., Maribor
Skupščina bo v torek, 27. 12. 2011 ob
10. uri, na sedežu družbe Mariborski vodovod, Jadranska cesta 24, v Mariboru, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Na predlog uprave in v skladu s Poslovnikom skupščini predseduje predsednik
nadzornega sveta Željko Vogrin.
V verifikacijsko komisijo skupščina izvoli:
Borisa Faturja za predsednika ter Sergeja
Danča in Majo Lukič za preštevalca glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Ines Bukovič.
2. Odpoklic predsednika nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa št. 2:
Skupščina odpokliče predsednika nadzornega sveta Željka Vogrina, zaradi odstopa s funkcije iz osebnih razlogov z dne
27. 12. 2011.
3. Izvolitev člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa 3:
Skupščina na predlog nadzornega sveta, zaradi odpoklica predsednika nadzornega sveta Željka Vogrina, izvoli do preteka
mandatnega obdobja nadzornega sveta do
leta 2013, novo članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev: Milico Simonič
Steiner, univ. dipl. prav. Z mandatom prične
28. 12. 2011.
4. Vprašanja in pobude delničarjev
Celotno gradivo za skupščino s predlogi sklepov je od dnevna objave skupščine
vsak delovni dan na vpogled delničarjem
v tajništvu družbe na Jadranski cesti 24
v Mariboru.
Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe: www.mb-vodovod.si.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zakoniti zastopniki (pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe), ki bodo
svojo udeležbo pisno prijavili upravi družbe
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Vabljene prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno obveščeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi družbe v roku 7 dni po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Zaradi nemotenega poteka skupščine
prosimo udeležence, da pridejo na skupščino vsaj četrt ure pred začetkom zasedanja zaradi prevzema gradiva in vzpostavitve
evidence.
Mariborski vodovod,
javno podjetje, d.d.
uprava – direktor družbe:
Danilo Burnač, mag. ekon. in posl. ved.
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Zavarovanja terjatev
SV 1726/2011
Ob-5508/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1726/2011 z dne 17. 11.
2011, je stanovanje številka 1, v 1. in 6. etaži, v izmeri 33,50 m², v stanovanjski stavbi,
na naslovu Gosposvetska cesta 27, 2000
Maribor, na parceli številka 1444/0, k.o. 658
– Koroška vrata (ID 3117102), last zastaviteljice Dugalić Milene, zastavljeno v korist
upnice Banke Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 33.000,00 EUR
s pripadki.
SV 1125/11
Ob-5518/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1125/11 z dne 18. 11.
2011, je dvosobno stanovanje s pogodbeno
oznako številka 7 (po podatkih GURS: del
stavbe: 11 in 12) v 3. etaži s pripadajočo
kletjo v 1. etaži, v skupni izmeri 62,10 m2,
v stavbi z ident. št. 472, na naslovu Trg Rivoli 8, 4000 Kranj, ki stoji na parceli št. 212/6,
k.o. 2121 Klanec, last zastaviteljice Mihaele Perković Karadža, Šorlijeva ulica 39,
4000 Kranj, na temelju prodajne pogodbe
z dne 25. 10. 2011, sklenjene z prodajalko
Olgo Hvasti, Stražiška ulica 28, Kranj, zastavljeno v korist upnice SKB Banka d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična
številka 5026237000, za zavarovanje terjatve v višini 79.000,00 EUR, z obrestno
mero 3-mesečni Euribor in obrestni pribitek
v višini 2,00% letno, z odplačilom kredita
v 300 zaporednih mesečnih obveznostih, od
katerih zadnja zapade v plačilo dne 30. 11.
2036.
SV 1178/2011
Ob-5557/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj
iz Ljubljane, opr. št. SV- 1178/2011 z dne
23. 11. 2011, je bila nepremičnina, stanovanje št. 20, v II. nadstropju stanovanjske
hiše, na naslovu Poljanska cesta 54, 1000
Ljubljana, stoječi na parc. št. 160, k.o. 1727
– Poljansko Predmestje, ki je v lasti zastavitelja Colarič Gorazda, rojenega 21. 1. 1956,
stanujočega Poljanska cesta 54, 1000 Ljub
ljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne
21. 11. 2002, sklenjene med Žagar Marijo
in Colarič Gorazdom in kupoprodajne pogodbe z dne 29. 9. 1994, sklenjene med
Občino Ljubljana Center in Žagar Marijo,
zastavljena v korist kreditodajalke Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, Bahnstrasse 22,
A-9141 Eberndorf, Avstrija, identifikacijska
številka 1870653000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000,00 EUR s pripadki, zoper dolžnike Colarič Sabastiana,
Huskić Colarič Tinke in Huskić Zehide.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 78588/2011
Os-5379/11
V izvršilni zadevi upnika Stanovanjsko
komunalno podjetje Gornja Radgona d.o.o.,
Trate 23, Gornja Radgona, zoper dolžnika
Srečka Serec, Kocljeva 13, Gornja Radgona, je na podlagi sklepa In 66/2009 z dne
16. 6. 2011 tukajšnjega sodišča in zapisnika
o rubežu nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo z dne 13. 10. 2011, izvršitelj
Rozman Boris, Biserjane 5a, Jurij ob Ščavnici, opravil rubež nepremičnine v stanovanjski zgradbi v Gornji Radgoni, Kocljeva
ulica 13, in sicer stanovanja z oznako 604,
v 2. nadstropju, stoječem na parcelni števiki
215/0, k.o. 184 – Gornja Radgona, v skupni
izmeri 67,36 m2 in se sestoji iz kuhinje, treh
sob, kopalnice, balkona, hodnika in kletnih
prostorov.
Zapisnik o rubežu nepremičnine z dne
13. 10. 2011, ima v skladu z določilom
211. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 4. 11. 2011
In 27/2011
Os-5339/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. I 990/2004
z dne 12. 11. 2004, ki je 27. 11. 2004 postal
pravnomočen, v zvezi s sklepom Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 27/2011
z dne 23. 3. 2011, ki je 19. 4. 2011 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr.
št. IZV 187/2011 z dne 19. 4. 2011, bila
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je dvosobno stanovanje št. 36 (sedaj
33), v 8. nadstropju stanovanjske stavbe,
na naslovu Cesta maršala Tita 3, Jesenice,
stavba 1081, v izmeri 52 m2, last dolžnice
Katje Knez, Cesta maršala Tita 3, Jesenice,
zarubljena v korist JEKO-IN d.o.o., Cesta
maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 785,24 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 4. 11. 2011
In 30/2011
Os-5340/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. I 1393/2007
z dne 30. 10. 2007, ki je 14. 11. 2007 postal
pravnomočen, v zvezi s sklepom Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 30/2011
z dne 23. 3. 2011, ki je 19. 4. 2011 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr.
št. IZV 189/2011 z dne 19. 4. 2011, bila
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je dvosobno stanovanje št. 36 (sedaj
33), v 8. nadstropju stanovanjske stavbe,
na naslovu Cesta maršala Tita 3, Jesenice,
stavba 1081, v izmeri 52 m2, last dolžnice
Katje Knez, Cesta maršala Tita 3, Jesenice,
zarubljena v korist JEKO-IN d.o.o., Cesta
maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 923,56 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 4. 11. 2011
In 31/2011
Os-5341/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. I 1802/206 z dne
5. 3. 2007, ki je 16. 3. 2007 postal pravnomočen, v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča
na Jesenicah, opr. št. In 31/2011 z dne 23. 3.
2011, ki je 19. 4. 2011 postal pravnomočen,
je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. št. IZV 188/2011
z dne 19. 4. 2011, bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je dvosobno
stanovanje št. 36 (sedaj 33), v 8. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Cesta
maršala Tita 3, Jesenice, stavba 1081, v izmeri 52 m2, last dolžnice Katje Knez, Cesta
maršala Tita 3, Jesenice, zarubljena v korist
JEKO-IN d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 1.212,04 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 4. 11. 2011
VL 78433/2009
Os-5342/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 78433/2009
z dne 10. 6. 2009, ki je 25. 6. 2009 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr.
št. IZV 198/2011 z dne 19. 4. 2011, bila
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je dvosobno stanovanje št. 36 (sedaj
33), v 8. nadstropju stanovanjske stavbe,
na naslovu Cesta maršala Tita 3, Jesenice,
stavba 1081, v izmeri 52 m2, last dolžnice
Katje Knez, Cesta maršala Tita 3, Jesenice,
zarubljena v korist JEKO-IN d.o.o., Cesta
maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 921,48 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 4. 11. 2011
VL 7457/2011
Os-5343/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 7457/2011
z dne 24. 1. 2011, ki je 1. 3. 2011 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marka Tomazina, opr. št.
IZV 261/2011 z dne 3. 5. 2011, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je dvosobno stanovanje, v VIII. nadstropju št. 33, v stavbi št. 1081, na naslovu
Cesta maršala Tita 3, Jesenice, v velikosti 51,90 m2, s skupnimi prostori, deli, napravami ter funkcionalnim zemljiščem,
last dolžnice Katje Knez, Cesta maršala
Tita 3, Jesenice in Matica Kneza, Blejska
Dobrava 116a, Bl. Dobrava, zarubljena
v korist Stanovanjskega podjetja, d.o.o., Ob
Suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 1.323,62 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 4. 11. 2011

VL 99372/2011
Os-5445/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 99372/2011
z dne 12. 7. 2011, je bil dne 19. 10. 2011
opravljen v korist upnika Hippa, d.o.o., Koroška cesta 2, Kranj, ki ga zastopa odvetnica mag. Mateja Likozar Rogelj iz Kranja, proti dolžnici Nataši Petrovič Matliev,
Cankarjeva cesta 21, Tržič, zaradi izterjave
14.094,74 EUR s pripadki, rubež nepremičnine, to je enosobnega stanovanja, v izmeri 40,75 m2 v 1. nadstropju večstanovanjske
hiše, na naslovu Cankarjeva cesta 21, Tržič,
št. stavbe 919, št. stanovanja 101, v lasti
dolžnice Nataše Petrovič Matliev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 11. 2011
VL 79197/2011
Os-5306/11
V izvršilni zadevi upnika: Petrol d.d. Ljub
ljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, proti dolžniku Janku Mulič, Trg svobode 8, Bohinjska
Bistrica, zaradi izterjave 1.416,78 EUR, je
izvršitelj Marijan Hojs dne 1. 9. 2011, opravil rubež nepremičnine dolžnika, stanovanje
št. 103, v 2. nadstropju, v izmeri 60,94 m2,
dvosobno stanovanje, na naslovu Trg svobode 8, Bohinjska Bistrica.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 26. 10. 2011
In 145/2010
Os-5371/11
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 28. 12.
2010, pravnomočnim dne 13. 1. 2011, ki ga
je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo
stanovanje št. 2, v pritličju večstanovanjske
hiše, na naslovu Vodenska cesta 48, Trbovlje, v izmeri 31,10 m2, sedanja označba
stanovanja 2153, ki še ni vknjiženo v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah
kot etažna lastnina, v lasti dolžnice Slađane
Ožinovske, Štrekljeva ulica 68, Maribor, do
celote, zarubljeno v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald-St. Oswald eGen, Hauptstrasse 85, Eibisewald-St. Oswald, zaradi
izterjave dolga 23.591,41 €.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 7. 11. 2011

Oklici o začetku
vzpostavitve
pravnega naslova
N 343/2008
Os-5396/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagatelja Emila Potokar, Polhov
Gradec 29, Polhov Gradec, ki ga zastopa odvetniška družba Zakonjšek, Rupnik,
Stankič iz Ljubljane, zoper nasprotno udeleženko Občino Dobrova – Polhov Gradec,
Stara cesta 13, Dobrova, ki jo zastopa župan Franc Setnikar ter Did Mušinović, odvetnik v Ljubljani, ob udeležbi Ivana Polajnarja, Tatjane Šterk in Jože Skopec ml., vsi
Polhov Gradec 29, Polhov Gradec, zaradi
vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini –

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stanovanju št. 4, v stavbi Polhov Gradec 29,
Polhov Gradec, dne 4. 11. 2011 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe, št. 466-605/91
S.D. z dne 20. 3. 1992, sklenjene med Občino Ljubljana Vič – Rudnik, Trg MDB 7,
Ljubljana, kot prodajalko in Mojco Novak,
Polhov Gradec 29, Polhov Gradec, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino – enosobno stanovanje, v podstrešju objekta Polhov
Gradec 29, s pripadajočo kletjo, v skupni izmeri 48,67 m2, ter pravico uporabe skupnih
prostorov, delov in naprav, ki služijo objektu
Polhov Gradec 29, ki stoji na parc. št. 74,
k.o. Polhov Gradec;
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 6.
1992, sklenjene med Mojco Novak, Polhov
Gradec 29, Polhov Gradec, kot prodajalko,
in Tatjano Šterk, Kočna 15, Blejska Dobrava, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino – enosobno stanovanje v podstrešju
objekta Polhov Gradec 29, s pripadajočo
kletjo, v skupni izmeri 48,67 m2 ter pravico
uporabe skupnih prostorov, delov in naprav,
ki služijo objektu Polhov Gradec 29, ki je
vpisan v zemljiško knjigo pri parc. št. 74, k.o.
Polhov Gradec.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica in objave oklica na oglasni deski sodišča z ugovorom pri
naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženke postopka Tatjane Šterk.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 87/2011
Os-5399/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožeče stranke Jože Milek, Križevska vas 28, Metlika, ki ga zastopa Niko
Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, zoper
toženo stranko Marijo Guštin, Box 884, Val
d'or, Quebec, Kanada, zaradi izstavitve z.k.
listine, pcto 1.500,00 €, v smislu 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, dne 19. 10.
2011 postavilo začasnega zastopnika Mariji
Guštin, Box 884, Val d'or, Quebec, Kanada.
Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Marijo Guštin do takrat,
dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da ji
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 19. 10. 2011
Z 21/2011
Os-4823/11
Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni sodnici Viti Hribar v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor, zoper dolžnika Stanka
Brdajs, nekdaj stanujočega Miklošičeva
ulica 1b, Domžale, zaradi predloga za zavarovanje denarne terjatve, dne 21. 9. 2011, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
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na Zakona o pravdnem postopku, dolžniku
Stanku Brdajs, sedaj neznanega prebivališča, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Roberta Čebular, Ulica Ivana Pengova 18, 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 28. 9. 2011

sodiča v Lendavi, opr. št. P 41/2011, kjer so
toženi zaradi ugotovitve lastnine in izstavitve zemljiškoknjižne listine (sporna vrednost
5.000,00 EUR).
Zastopnik bo zastopal tožence v postopku vse do takrat, dokler toženci ali njihov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika (83. člen ZPP).
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 26. 10. 2011

I 144/2010
Os-4925/11
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni
zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad RS, Kotnikova ulica 28, Ljubljana
– dostava zoper dolžnika Matija Čehun,
Dvoržakova ul. 7a, Domžale, zaradi izterjave preživnine, dne 3. 10. 2011, sklenilo:
začasni zastopnik odvetnik Primož Kovač, Ljubljanska c. 80, Domžale, ki je bil
postavljen s sklepom z dne 22. 7. 2010 se
razreši.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 10. 2011

II D 365/2008
Os-3175/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mateji Gabrovšek v zapuščinski
zadevi po pokojnem Vincenciju Leniču, rojenem 18. 8. 1942, umrlem 12. 1. 2008,
nazadnje stanujočem Gorenja Brezovica 11,
Preserje, državljan Republike Slovenije, dne
10. 9. 2010 sklenilo, da se dediču neznanega prebivališča Alojzu Plečku v skladu
s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju, postavi začasna
zastopnica odvetnica Tadeja Erzin Potočnik,
Prešernov trg 3, Ljubljana. Začasna zastopnica ima v tem postopku vse pravice in
dolžnosti zakonite zastopnice in bo dediča
v skladu s 83. členom Zakona o pravdnem
postopku zastopala od dneva postavitve in
vse do takrat, dokler dedič, ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2011

D 38/2011
Os-5036/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajnem sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Logar, rojeni Štemberger, Koseze 33, ki je umrla dne
27. 1. 2011, na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP), dedičema zap.
nečakoma Dariu Štembergerju, neznanega
bivališča na Kitajskem in Stoyanu Štembergerju, neznanega bivališča v Kanadi, s sklepom z dne 16. 9. 2010 postavilo začasnega
zastopnika, odvetnika Mirana Škrinjarja, Kazarje 10, Postojna, ki bo dediča v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler dediča
ali njegova pooblaščenca ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da jima je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 9. 2011
Ig 891/2007
Os-4359/11
Na podlagi Sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. Ig 891/2007 z dne
20. 12. 2007, v zvezi s sklepom o nadaljevanju, opr. št. Ig 891/2007 z dne 22. 5.
2009, se dolžniku Mitku Zlatanovu, Cesta 1.
maja 65, Kranj, postavi začasna zastopnica,
odvetnica Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15,
Kranj. Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala, dokler ne bo le-ta ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 7. 2011
P 41/2011
Os-5269/11
Okrajno sodišče v Lendavi je na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP
s sklepom z dne 28. 9. 2011 tožencem,
in sicer: Silvana Hrebec, neznanega bivališča v Avstriji, Manuela Gaad, neznanega
bivališča v Avstriji, Kornelija Barndstotter,
neznanega bivališča v Avstriji, Štefan Vegič, neznanega bivališča v Avstriji, Florijan
Vegič, neznanega bivališča v Avstriji, Valdman Vegič, neznanega bivališča v Avstriji in Franziska Vegič, neznanega bivališča
v Avstriji, postavilo začasnega zastopnika
Irmo Hrelja Császár, odvetnico iz Lendave,
Glavna ulica 11, v pravdni zadevi Okrajnega

In 1315/2010
Os-4913/11
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 Ivanu Tlaker, Ulica
bratov Učakar 70, Ljubljana – dostava, ki ga
zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Marko
Sikošek, Beethovnova ul. 5, Ljubljana, zaradi izterjave 416,85 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Ivanu Tlaker 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 določi odvetnik Marko Sikošek, Beethovnova ul. 5,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2011
N 367/2008
Os-5178/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mateji Gruškovnjak v nepravdni
zadevi predlagatelja Bojana Tertel, Gora 1,
Cerknica, ki ga zastopata France Goličič in
Metka Goličič, odvetnika v Kranju, zoper
nasprotne udeležence: 1. Anita Travnik, naslov neznan, 2. dediči po pokojni Katarini
Butorac, 3. dedič po pokojni Mariji Nenadić:
Radovan Nenadić, naslov neznan, 4. Neven
Starčević, Budačka 36, Gospič, Hrvaška, 5.
Marija Jakupanac, Kraljevčanska 3, Zagreb,
Hrvaška, 6. Zlata Štumez, Antuna Branka
Šimiča 4, Sarajevo, BiH, zaradi razdruži-
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tve solastnega premoženja sklenilo da se
nasprotnima udeležencema Aniti Travnik in
Radovanu Nenadiću v skladu s 4. točko
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 37. členom
Zakona o nepravdnem postopku (ZNP) postavi začasno zastopnico – odvetnico Nado
Burić iz Ljubljane.
Začasna zastopnica ima v tem postopku
pravice in dolžnosti zakonite zastopnice in
bo imenovana nasprotna udeleženca zastopala od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotna udeleženca ali njuna
pooblaščenca ne nastopita pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika
(83. člena ZPP).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2011
VL 207437/2010
Os-5337/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnik Filipov, Petrovič, Jeraj, Fabiani,
o.p. d.o.o., Tomšičeva ulica 3, Ljubljana,
proti dolžnici Jerici Sternad, Gračišče 4d,
Gračišče, ki jo zastopa zakoniti zastopnik
odvetnik Viktor Juhant, mag., Marušičeva
ul. 5, Koper, zaradi izterjave 692,16 EUR,
sklenilo:
dolžnici Jerici Sternad, Gračišče 4d,
Gračišče, 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 Viktor Juhant.
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 21. 9. 2011
VL 104916/2011
Os-5360/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice NLB d.d., Trg Republike 2,
Ljubljana, ki jo zastopa Nuša Maleš, Trg
revolucije 25c, Trbovlje, proti dolžniku Gorazdu Petančič, Melikova ulica 1, Ljubljana,
ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik
Blaž Žibret, Štefanova 1, Ljubljana, zaradi
izterjave 1.292,61 EUR sklenilo:
dolžniku Gorazdu Petančič, Melikova
ulica 1, 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
Blaž Žibret, Štefanova 1, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2011
VL 96268/2011
Os-5362/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
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ni zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska
ulica 18a, Ljubljana, ki ga zastopa Potočan
Bojana - odvetnica, Dalmatinova ulica 7,
Ljubljana, proti dolžniku Darku Rupič, Ulica
Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik začasni zastopnik
Matiček Žumer, Likozarjeva ulica 6, Ljub
ljana, zaradi izterjave 323,54 EUR, sklenilo:
dolžniku Darku Rupič, Ulica Jana Husa 1,
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 Matiček Žumer, Likozarjeva 6, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2011
III D 380/2005
Os-5373/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Mateji Gruškovnjak v zapuščinski
zadevi po pokojni Kathllen Mechora, dekliški priimek Hasset, rojeni 22. 1. 1935, umrli
5. 4. 2005, nazadnje stanujoči na naslovu 68b, Birnam Road, Tollington, London,
N4 3LQ, Velika Britanija, dne 13. 10. 2011
sklenilo, da se zakoniti dedinji Gillain Marii
Mechora v skladu s 5. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona
o dedovanju (ZD) postavi začasno zastopnico – odvetnico Darjo Erceg iz Ljubljane.
Začasna zastopnica ima v tem postopku
pravice in dolžnosti zakonite zastopnice in
bo imenovano dedinjo zastopala od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dedinja
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika (83. člena ZPP).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2011
VL 74707/2011
Os-5401/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska
ulica 18a, Ljubljana, ki ga zastopa Potočan
Bojana - odvetnica, Dalmatinova ulica 7,
Ljubljana, proti dolžniku Danilu Gagovič,
Poljanska cesta 10, Ljubljana, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Gordana
Vran, Nazorjeva 12, Ljubljana, zaradi izterjave 417,61 EUR, sklenilo:
dolžniku Danilu Gagovič, Poljanska
cesta 10, 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 odvetnica mag. Gordana Vran, Nazorjeva 12,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2011

VL 43370/2011
Os-5402/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice VBS Leasing družba za
financiranje, Consulting in trgovino, d.o.o.,
Dunajska cesta 128a, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Dobravc – Tatalovič &
Kač o.p. d.o.o., Nazorjeva ulica 2, Ljubljana,
proti dolžniku Miletu Angelov, Šared 28j, Izola, zaradi izterjave 1.619,04 EUR, sklenilo:
dolžniku Miletu Angelov, Šared 28j,
Izola, 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 Davor Krmac, Pobočna 4, Koper.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2011
VL 87833/2008
Os-5037/11
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, proti
dolžniku Sašu Albreht, Združeno kraljestvo,
63 St. Martins Lane, London, GB WC2N
4JS London, ki ga zastopa zakonita zastopnica, odvetnica Marjana Manfreda, Rozmanova ulica 24c, Koper, zaradi izterjave 671,
16 EUR s pp, odvetnico Marjano Manfreda
razrešilo naloge začasne zastopnice dolžnika, ki ji je bila naložena s sklepom opr. št. VL
87833/2008 z dne 17. 12. 2010.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 1. 9. 2011
P 115/2011
Os-5397/11
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Katje Babuder Aoun,
Velike Loče 3, 6242 Materija, ki jo zastopa
odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane zoper
toženo stranko: 1. Franc Mezgec, neznanega bivališča v Argenitni, 2. Karlo Mezgec,
neznanega bivališča v Avstraliji, zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto. 10.000,00 €) po predlogu tožeče
stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki:
1. Francu Mezgecu, neznanega bivališča
v Argentini in 2. Karlu Mezgecu, neznanega
bivališča v Avstraliji s sklepom z dne 9. 11.
2011 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta, Partizanska
cesta 63, 6210 Sežana, ki bo toženca v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler toženca ali njun pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da jima je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 11. 2011
I 211/2011
Os-4922/11
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni
zadevi upnika Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije,
Kotnikova ulica 28, Ljubljana, proti dolžniku
Pascalu Rogl, Ločica ob Savinji 51/J, Polzela, ki ga zastopa odvetnica Karmen Orter-Divjak, Šlandrov trg 20/a, Žalec, zaradi
izterjave 2.490,60 EUR s pp, sklenilo:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za začasno zastopnico dolžniku se imenuje odvetnico Karmen Orter Divjak, Šlandrov trg 20/a, Žalec.
Zastopnica zastopa dolžnika v postopku
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 4. 10. 2011

Oklici dedičem
D 30/1983
Os-1348/11
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Karolu Zupancu, obrtniku – prevozniku, rojenemu dne 7. 10. 1906, državljanu SFRJ in
Republike Slovenije, poročenemu, umrlemu dne 4. 12. 1982, nazadnje stanujočemu
Zgornja Hudinja 65, Celje.
Zapustnik oporoke ni napravil, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Kot zakoniti
dediči I. dednega reda pridejo v poštev vdova Alojzija Zupanc ter sinova Alojz Zupanc
in Drago Zupanc. Dedinja Alojzija Zupanc je
sedaj že pokojna, kot zakonita dediča I. dednega reda po njej prideta v poštev sinova
Alojz Zupanc in Drago Zupanc. Dedič Drago
Zupanc je prav tako že pokojni, po podatkih
s katerimi razpolaga sodišče je imel zadnje
prebivališče v Kanadi in je umrl dne 8. 12.
1998. Sodišču ni znano katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči po pokojnemu dediču Dragu Zupancu in tudi ne, ali
je imenovani zapustil oporoko. V primeru,
da je pokojni dedič Drago Zupanc zapustil
oporoko pridejo v poštev oporočni dediči, če
oporoke ni zapustil, pa njegovi zakoniti dediči (vdova, potomci, starši, bratje in sestre ali
njihovi potomci), katerih imena, drugi osebni
podatki in podatki o stalnem prebivališču
sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica na oglasni deski
sodišča. Če se morebitni dediči v določenem roku ne bodo priglasili, bo sodišče nadaljevalo in zaključilo zapuščinski postopek
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 1. 2011
D 400/2009
Os-2203/11
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem
Jožetu Špiljaku, sinu Mirka, upokojencu,
rojenemu dne 23. 3. 1922, državljanu Republike Slovenije, samskemu, umrlemu dne
3. 5. 2009, nazadnje stanujočemu Lisce 29,
Celje.
Zapustnik je napravil oporoko, v kateri
je pa ni razpolagal z vsem svojim premoženjem. Tako je glede pozneje ugotovljenega
premoženja, ki je predmet tega postopka,
nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik je
bil samski in potomcev ni imel, zato pridejo
v poštev zakoniti dediči II. dednega reda
(starša oziroma njihovi potomci, bratje in
sestre oziroma njihovi potomci). Poleg brata
Antona Špiljaka in sestre Katarine Avberšek
je pokojni imel še druge brate in sestre,
ki so sicer že pokojni, vendar so imeli potomce, katerih imena, drugi osebni podatki

ter podatki o stalnem prebivališču sodišču
niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva 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 RS. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 3. 2011
D 323/2011
Os-4720/11
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Idi Reberšak, rojeni Reberšak, hčerki Karla, rojeni
28. 8. 1955, državljanki Republike Slovenije,
samski, umrli 12. 4. 2011, nazadnje stanujoči Goriška ulica 4, Celje.
Zapustnica oporoke ni napravila, zato je
nastopilo dedovanje po zakonu.
Zapustnica je bila samska in je imela
hčerko Lauro Reberšak, ki se je dedovanju odpovedala. Ker, razen hčerke, drugih
dedičev I. dednega reda ni, bi kot dediči II.
dednega reda prišli v poštev mati Amalija
Reberšak, brata Drago Reberšak in Viktor
Reberšak ter sestri Sonja Reberšak in Frančiška Uhl, ki so se prav tako odpovedali
dedovanju.
Glede na navedeno pridejo v poštev
dediči III. dednega reda (babice in dedi
oziroma tete in strici oziroma sestrične in
bratranci oziroma njihovi potomci), katerih
podatki (imena in priimki, rojstni podatki,
naslovi prebivališč ter drugi osebni podatki)
sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva 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 RS. Če se dediči v določenem roku ne bodo priglasili, bo sodišče
opravilo in zaključilo zapuščinski postopek
tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča in bo zapustničino premoženje v skladu
z 9. členom Zakona o dedovanju postala
lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 9. 2011
D 561/2009
Os-5303/11
Štefanija Buzzaj, iz Italije, Trst, Via Bagnoli della Rosandra 280, je dne 28. 4. 1993
umrla in ni zapustila oporoke.
Do dediščine ima pravico zapustničin nečak Cvetko Olenik.
Ker sodišču ni znano njegovo prebivališče, naj se priglasi sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Dediču je postavljena za začasno zastopnico odvetnica Martina Cupin, Ferrarska
ul. 10, Koper.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13 10. 2011
D 854/2009-22
Os-4926/11
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Darinki Luštrek, rojeni 12. 10. 1929, upokojenki, razvezani, umrli 4. 12. 2009, nazadnje stanujoči
Tavčarjeva ulica 25, Kranj.
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Zapustnica ni napravila oporoke, zato nastopi zakonito dedovanje. Sodišče razpolaga
s podatkom, da je bila zapustnica razvezana,
brez potomcev, starši so umrli pred njo. Starša zapustnice sta bila Franc Luštrek, rojen
leta 1902, in Vera Luštrek, rojena Pečar, rojena leta 1903, ki sta se poročila 23. 9. 1929.
V državljansko knjigo je poleg staršev vpisana pod št. 7813 samo hči Darinka, torej zapustnica, vpis v državljansko knjigo pa se je
vršil v letih od 1948 do 1950. V evidencah je
bil najden tudi podatek o polsestri Mileni Pečar, rojeni 17. 6. 1924 v Ljubljani, pri čemer
je edini podatek o njej, da je bila birmana dne
16. 9. 1934 v Kranju, v računalniško vodenih
evidencah matičnega registra in registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije, pa ta
oseba ni vodena. Iz podatkov Doma upokojencev Kranj pa izhaja, d je zapustnica ob
sprejemu izjavila, da nima nobenih ožjih sorodnikov, ki bi bili po njeni smrti dolžni urejati
zadeve v zapuščinskem postopku.
Ker sodišču podatki o dedičih niso znani, sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona,
da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica in objave na sodni deski
sodišča.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
zapuščinski postopek na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga, zaključilo.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 10. 2011
D 342/2011
Os-5302/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojni Bratovič Cvetki,
rojeni Hvala, rojeni 30. 11. 1938 v Dragovici, nazadnje stanujoči v Avstraliji 2 Marlo
Street, Bell Park, Victoria, ki je umrla dne
10. 11. 1965.
Kot zakonita dediča po zapustnici bi prišla v poštev tudi zapustničin vdovec Dino
Bratovič in zapustničina hčerka Estera, katerih prebivališče sodišču ni znano.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na podlagi podatkov o dedičih,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 10. 2011
D 344/2011
Os-5376/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojnem Humar Antonu, pokojnega Antona, rojen 14. 10. 1893,
Grgarske Ravne 64, ki je umrl 15. 10. 1963.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso
znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na podlagi podatkov o dedičih,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 10. 2011
D 304/2011
Os-5377/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojnem Dornik
Mihaelu, pok. Mihaela, rojen 28. 1. 1869,
Kojsko 135, ki je umrl dne 5. 12. 1948.
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Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli
v poštev tudi zapustnikovi nečaki in nečakinje – otroci zap. pok. brata Dornik Jožefa,
in sicer Dornik Bruna, Dornik Orlanda (Jolanda), Dornik Zorko, Dornik Arturo, Dornik
Maja Magdalena vd. Manzin in Košanc Matilda, katerih prebivališče sodišču ni znano
oziroma njihovi dediči, ki sodišču prav tako
niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na podlagi podatkov o dedičih,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 10. 2011
D 547/2011
Os-5378/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojnem Cotič Blažu,
pokojnega Štefana, rojenega 21. 12. 1852,
Solkan 24, ki je umrl 1. 1. 1923.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso
znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na podlagi podatkov o dedičih,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 10. 2011
D 68/2011
Os-5083/11
Pri Okrajnem sodišču v Postojni teče
zapuščinski postopek po pokojnem Primožu Fidelu, sinu Ivana, rojenem 8. 6. 1903,
stanujočem Stara Sušica 24/4, ki je umrl
21. 12. 1983.
V krog njegovih zakonitih dedičev spadajo tudi potomci njegovih pokojnih sinov Antona Fidela in Ivana Fidela, ki jih sodišče poziva, da se v enem letu od objave tega oklica
prijavijo tukajšnjemu sodišču kot dediči.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 26. 9. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
D 98/2011
Os-5084/11
Pri Okrajnem sodišču v Postojni teče
zapuščinski postopek po pokojnem Jakobu
Blažonu iz Planine (drugi podatki niso znani), ki ga je sodišče razglasilo za mrtvega in
kot dan smrti določilo 31. 12. 1938.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pokojnem Jakobu Blažonu,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Postojni, v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 27. 9. 2011
D 92/2011
Os-5085/11
Pri Okrajnem sodišču v Postojni teče
zapuščinski postopek po pokojnem Jakobu
Mejaku, rojenem 8. 5. 1923, nazadnje stanujočem Nimes, Francija, ki je umrl 26. 6.
2004.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Jakobu Mejaku, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Postojni, v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 27. 9. 2011
D 318/2011 D 390/2011
Os-5436/11
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Turk Alojzu, pokojnega Mihe, rojenega 17. 5. 1861, ki je umrl
dne 15. 3. 1942, Komen št. 30 (nova 88),
p. Komen in po pokojnem Turk Janezu (v
zemljiški knjigi Janko), pokojnega Alojza,
rojenega 7. 11. 1908, ki je umrl dne 27. 9.
1986, Komen 93 (stara 88), p. Komen, zaradi odločitve o dedovanju nepremičnin, ki
so mu bile po določilih ZPVAS vrnjene v last
prvemu zapustniku kot nekdanjemu članu
Agrarne skupnosti Komen.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse
morebitne dediče, da se v roku enega leta
od objave tega oklica v uradnem listu zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo
in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 11. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo

Spričevala preklicujejo

Benčič Primož, Jevnica 72, Kresnice,
zavarovalno polico, št. 50500100374, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnp‑324456

Bartol Urban, Gubčeva ulica 38, Novo
mesto, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Novo mesto, št. LOU-1/2011-61, izdano
leta 2011. gnd‑324493

Bezjak Tomaž, Gortina 7, Muta, zavarovalno polico, št. 50500043180, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnw‑324524
Cimprič Leon, Kunavarjeva 4, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500094245, izdala zavarovalnica KD Življenje. gny‑324497
Čuš Aleš, Dolič 2B, Destrnik, zavarovalno polico, št. 50500045029, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnt‑324502
Gomboc
Brigita,
Vučja
Gomila 144, Fokovci, zavarovalno polico, št.
505000620322, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnn‑324533
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 2000 Maribor, ponudbo za sklenitev življenjskega zavarovanja: 574395, polico za sklenitev avtomobilske odgovornosti:
1257846, zeleno karto: SLO-10/0074739,
SLO-10/0078953. Ob-5546/11
Kavčič Aleš, Turjanski vrh 3, Radenci,
zavarovalno polico, št. 50500085410, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnq‑324455
Kete Dragica, Tomšičeva ulica 27,
Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št.
50500006464, izdala zavarovalnica Slovenica Življenje d.d., Ljubljana. gnj‑324491
Mehle Jure, Spodnja Slivnica 84, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 50500075270,
izdala zavarovalnica KD. gns‑324503
Novak Tine, Velika Lašna 25 B, Kamnik,
zavarovalni polici, št. 50500072306 in št.
50500072180, izdala zavarovalnica KD življenje d.d. gnf‑324516
Simončič Katja, Spominska 4, Celje, zavarovalno polico, št. 50500089664, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnx‑324523
Šuštarič Dušan, Prilozje 6, Gradac,
zavarovalno polico, št. 70000012213,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnh‑324514
Vrhovnik Nataša, Tunjice 15, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 5436, izdala zavarovalnica Moja naložba, izdana na ime Jerman Nataša. gnk‑324486
Vukovič Luka, Nova vas pri Lescah 6, Radovljica, zavarovalno polico, št.
50500097773, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnz‑324471

Bezlaj Rok, Brest 20 A, Ig, potrdilo o
uspehu 3. letnika Srednje lesne šole, Ljubljana, izdano leta 2009. gne‑324517
Birsa Deja, Branik 98A, Branik, spričevalo 4. letnika in spričevalo o poklicni maturi Srednje strojne in prometne šole Nova
Gorica (prometni tehnik), izdano leta 2007.
gnw‑324449
Ciani Irene, Strunjan 142, Portorož –
Portorose, spričevalo o končani srednji šoli,
Srednje šole z italijanskim jezikom Koper,
izdano leta 1987. gnz‑324521
Cuder Petra, Moste 97H, Komenda,
spričevali 1. in 2. letnika Šolskega centra Ljubljana, izdani leta 2006 in 2007.
gng‑324440
Černe David, Cvetna pot 13, Portorož
– Portorose, spričevalo 2. letnika SGTŠ
Izola, izdano leta 1996. gnk‑324536
Čič Eva, Vojkova cesta 71, Ljubljana,
spričevala 1., 2. in 3. letnika Gimnazije
Moste. gne‑324442
Elouissi Sadek, Krivec 8, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid, izdano leta 2010. gnz‑324500

Kadunec Mihael, Na požaru 24, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole, Ljubljana, izdano leta 2011.
gny‑324522
Kalabić Ervin, Zabrv 25, Ig, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v
Ljubljani. gnf‑324466
Kolarič Zvonko, Precetinci 42, Mala Nedelja, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole Rakičan, za poklic kmetovalec, izdano leta 1993. gnn‑324483
Košak Martin, Prešernova 50, Zagorje ob Savi, spričevalo 3. letnika STPŠ.
gnl‑324535
Kovač Jovita, Zgornja Bistrica 114, Slovenska Bistrica, maturitetno spričevalo
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2011. gnj‑324462
Kranjec Sandra, Pristava 27C, Ljutomer,
maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene
šole Murska Sobota, št. 435, izdano leta
2006. gnc‑324469
Laloš Igor, Šifrerjeva ulica 36, Ljubljana,
spričevalo Tečaja za OŠ, izdalo Izobraževalno središče Miklošič, izdano leta 1997.
gnk‑324511
Markoja Ksenja, Renkovci 24a, Turnišče, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, izdano leta
2008. gnc‑324519
Markoja Ksenja, Renkovci 24a, Turnišče, obvestilo o uspehu pri maturi.
gnd‑324518

Golob Ciril, Primož 58, Ljubno ob Savinji, spričevalo 8. razreda Osnovne šole
Luče, izdano leta 1973. gni‑324488

Matušek Sebastijan, Kamnogoriška 39,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za elektroenergetiko Ljubljana, izdano leta 1990. gnv‑324450

Golouh David, Spodnja Rečica 44, Laško, spričevalo 8. razreda Osnovne šole
Primoža Trubarja Laško, izdano leta 1996.
gnm‑324484

Mele Matej, Partizanska cesta 56, Rakek, indeks, št. 11170220270, 1. in 2. letnika, izdala Zavod IRC leto izdaje 2009.
gno‑324507

Grozina Tanja, Gubčeva ulica 7, Krško,
spričevala 1., 2. in 3. letnika ter zaključnega izpita Srednje trgovske šole Celje, izdana leta 1996, 1997, 1998. gnu‑324501

Naglič Grega, Leška cesta 12, Mežica,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Ravne na
Koroškem, izdano leta 2003. gng‑324490

Hrovat Ines, Ane Ziherlove 8, Ljubljana, spričevali 1. in 2. letnika Ekonomske
šole Ljubljana, izdana leta 2007 in 2008.
gnq‑324513
Jesenc Robert, Zabreznica 7, Žirovnica,
spričevali 1. in 2. letnika CSUI – Jesenice,
izdani leta 1988, 1989. gns‑324528
Juriševič Libera, Korte 115c, Izola – Isola, spričevalo o zaključnem izpitu SGTŠ
Izola, izdano leta 1986. gno‑324457

Ovčar Veronika, Brdinje 47B, Kotlje,
spričevalo 4. letnika Srednje kemijske šole
Ljubljana, št. I-K/1591, izdano leta 1990,
izdano na ime Steiner. gnh‑324489
Petelin Urban, Goričica pod Krimom
10A, Preserje, maturitetno spričevalo
SŠER, izdano leta 2005/06. gnr‑324454
Petrič Matej, Brje 115, Dobravlje, maturitetno spričevalo – poklicna matura
EDC Kranj, št. I.59-04, izdano leta 2004.
gnp‑324506
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Plazl Anton, Zg. Lehen 10, Ribnica na
Pohorju, spričevalo – zaključno Lesarske
srednje šole Slovenj Gradec – smer mizar,
izdano leta 2011. gnr‑324504
Podgoršek Luka, Šalek 97, Velenje,
spričevalo 2. letnika SSPŠ Celje, št. IP/747 (prometni tehnik), izdano leta 2005.
gnh‑324464
Pogorevčnik Frenk, Trg 40, Prevalje,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Slovenj Gradec, Srednje zdravstvene šole,
smer bolničar – negovalec, št. 292, izdano
leta 2006. gnx‑324473
Pogorevčnik Frenk, Trg 40, Prevalje,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra Slovenj Gradec, smer bolničar – negovalec, št.
292, izdano leta 2007. gnv‑324475
Pogorevčnik Frenk, Trg 40, Prevalje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Slovenj Gradec, š 223, izdano leta
2008. gnu‑324476
Praznik Domen, Mačkovci 21, Domžale,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 2011. gnj‑324537
Randelj Gašper, Kočevska cesta 53,
Kočevje, spričevalo 1. letnika Srednje
strojne šole, Ljubljana, izdano leta 2006.
gnj‑324487
Robida Mateja, Rovt pod Menino 30,
Nazarje, spričevali 1. in 2. letnika Srednje
poklicne in strokovne šole Celje, izdani leta
2005 in 2006. gnt‑324477
Rožmanec Janez, Gerbičeva ulica 84,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Euro šola, izdano leta 2005. gnv‑324525
Rožmanec Janez, Gerbičeva ulica 84,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2008. gnu‑324526
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vala o opravljeni maturi Srednje šole Ravne
na Koroškem. gnw‑324474
Vučkić Dino, Cesta revolucije 4, Jesenice, spričevalo 7. razreda OŠ Toneta Čufarja, izdano leta 2008. gnu‑324451
Vučkić Dino, Cesta revolucije 4, Jesenice, spričevalo 8. razreda OŠ Toneta Čufarja, izdano leta 2009. gnt‑324452
Vučkić Dino, Cesta revolucije 4, Jesenice, spričevalo 9. razreda OŠ Toneta Čufarja, izdano leta 2010. gns‑324453
Zalar Klavdija, Martinjak 24, Cerknica,
maturitetno spričevalo Ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2008. gnn‑324458
Žibert Špela, Na Plavžu 53, Železniki, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
2004. gnx‑324498

Kohek d.o.o., Partizanska ulica 31, Murska Sobota, licenco, številka 006696, za
vozilo marcedes – benz 1719K, reg. št. MS
E7-259. gns‑324478

Lazić David, Šegova 12, Novo mesto, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500021968000, izdal Cetis d.d. Celje.
gnv‑324479

Arh Tina, Medija 14, Izlake, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad, Ljubljana, št. 6030216. gnn‑324508

Mejač Špela, Nevlje 33K, Kamnik, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdajatelj UKC Ljubljana – služba za izobraževanje in razvoj kadrov, leto izdaje 2007.
gnb‑324470

Elit Biro d.o.o., Ferrarska ulica 12, Koper
– Capodistria, nalepko št. 002/10190922,
za taksi vozilo, z reg. oznako LJ EF-334,
aktivna od 30. 3. 2011. gnu‑324480

Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, dovolilnico št. 0000066, z oznako
191/11, izdala Gospodarska zbornica Slovenije, leta 2011. gnh‑324443

Šimic Špela, Hraše 50, Smlednik, maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid Ljubljana, izdano leta 2005. gng‑324515

F & A Transport, Golica 2, Selca, dovolilnici, št. 0547880, za državo Rusijo, oznaka
države rus in št. 0547881, za državo Rusijo, oznaka države 643/09. gnf‑324495

Vasiljevič Rok, Cesta ob potoku 49,
Muta, spričevala 3. in 4. letnika in spriče-

Kavšček Sara, Trdinova ulica 17, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 19543072,
izdala Ekonomska fakulteta. gnp‑324481

4S MEDIA d.o.o., Štihova ulica 10, Ljubljana, preklic nacionalne taxi licence, št.
005/1019362, za vozilo Mercedes 280cdi,
reg. št. LJ/AE-006. gnm‑324459

Šimic Anže, Stopiče 90, Stopiče, maturitetno spričevalo Šolskega centra Novo
mesto, I/KT-683-S, izdano leta 2009.
gni‑324467

Trnjek Hiter Lidija, Panonska cesta 75,
Vuzenica, maturitetno spričevalo Srednje
trgovske šole Maribor, št. 052-01719, izdano leta 2005, izdano na ime Hiter.
gnw‑324499

Jelovčan Alenka, Goranja Žetina 3, Poljane nad Škofjo Loko, študentsko izkaznico, št. 11060107, izdala Visoka šola za
zdravstvo. gnk‑324461

Konič Dagmar, Lili Novy 9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19782596,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnm‑324509

Šimic Anže, Stopiče 90, Stopiče, spričevalo 4. letnika Šolskega centra Novo
mesto, št. I/KT-683-S, izdano leta 2009.
gnk‑324465

Tokalič Ilija, Ljubljanska 1, Izola – Isola,
maturitetno spričevalo Gimnazije Koper, izdano leta 2008. gnf‑324441

Gomaks d.o.o., Griže 46, Griže, dovolilnice oznaka 804/03, Ukrajina, tranzitna, št.
1891957, 0892231, 1893152 in 1893153 in
oznaka 804/63, Ukrajina, tranzitna, EURO3,
št. 1900585 in 1900586. gne‑324446

Drugo preklicujejo

EURO N-U Smrdu Viktor s.p., Hruševje 41, Hruševje, potrdilo št. 006054/BGD513-937/2009, z veljavnostjo do 13. 10. 2011,
za voznika Senada Nadarevića in potrdilo,
št. 006054/MJ51-3-1329/2010, z veljavnostjo do 2. 4. 2011, za voznika Željka Stevića. gny‑324472

Štorman Matic, Vrh nad Laškim 28A,
Laško, spričevalo 4. letnika ŠC Celje, Splošne in strokovne gimnazije Lava, št. IIGM/480. gni‑324463

Gomaks d.o.o., Griže 46, Griže, dovolilnice, oznaka 643/09, Rusija, bilateralno
tranzitna, št. 0547321, 0547322 in 0547323;
oznaka 643/11, Rusija, tretje države, št.
0558723 in 00558766. gnf‑324445

Fettich Anja, Črnc 65a, Brežice,
študentsko izkaznico, št. 27004448, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gne‑324492
Fišakov Aleksandar, Mucherjeva ulica 1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19352864, izdala Ekonomska fakulteta.
gnb‑324520
Gomaks d.o.o., Griže 46, Griže, dovolilnice, oznaka 398/09 Kazahstan, bilateralno tranzitna, 0041670 in 0041730; oznaka
417/09 Kirgizistan, bilateralno tranzitna, št.
008247; oznaka 417/11 Kirgizistan, tretje
države, št. 020885. gnc‑324444

Osnovna šola Frana Albrehta, Šolska
ulica 1, Kamnik, štampiljko okrogle oblike,
premera 35 mm. Opis: na sredini grb Republike Slovenije, pod grbom izpis: KAMNIK
in pod njim izpis: 3 ter pod številko pika.
Na zunanjem obodu izpisano: OSNOVNA
ŠOLA FRANA ALBREHTA, začenši pri piki
pod številko. gnx‑324448
Rudolf Cecilija, Vurmat – del 15, Ožbalt,
licenco, RG SG D3 830 in osnovno licenco št. 11208, obe veljavni do 6. 2. 2012.
gnm‑324534
Rupreht Aleš, Troblje 10, Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, št. 25070128,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnl‑324510
Signajić Radovan, Križevec 20B, Stranice, kartico, št. 1070500001159001, za
državo Slovenijo. gno‑324532
Sintrako d.o.o., Veliko Mlačevo 82, Grosuplje, licenco, za vozilo MAN A13 RH 403,
registrska številka LJ 973TC, šasija: WMAA13ZZZYT001620. gnr‑324529
Sintrako d.o.o., Veliko Mlačevo 82, Grosuplje, licenco, za vozilo SCANIA K124 EB
4X2 NI 420, registrska številka LJ Y9 20M,
šesija YS4K4X20001836592. gnq‑324530
Sintrako d.o.o., Veliko Mlačevo 82, Grosuplje, licenco, za vozilo MAN RH 403,
registrska številka LJ U841, šasija: WMAA13ZZZ1T002715. gnp‑324531
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Sterle Tamara, Iška vas 109, Ig, študentsko izkaznico, št. 18110906, izdala Filozofska fakulteta. gno‑324482
Svetelšek Matej s.p., Cesta v Šmartno 8, Vojnik, licenco, številka 603358 –
17. 4. 1997 – Ljubljana. gnq‑324505
Šubic Petra, Podbrezje 79A, Naklo, študentsko izkaznico, št. 32030363, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnt‑324527
Šuster Petra, Tevče 4, Laško, študentsko izkaznico, št. 61185988, izdala Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta.
gnp‑324460
Trans Simona Dovečar s.p., Rošnja
18B, Starše, licenco za voznika Jasmina Osmanovića, številka 006109/MJ74750/2009. gnc‑324494
Uršič Mojca, Krilanova 3, Kobarid, študentsko izkaznico, št. 20060369, izdala Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani.
gnd‑324468
Volk Jasmina, Sobenja vas 1, Krška vas,
študentsko izkaznico, št. 18111081, izdala
Filozofska fakulteta Ljubljana. gnj‑324512
Zvezda Transport d.o.o., Dvor 12B,
Dvor, dovolilnico, št. 061894, za državo
Ukrajina – tretja država, oznaka države
804/11. gnz‑324496
Živič Danijela, Zasavska cesta 1, Brestanica, študentsko izkaznico, št. 20022282,
izdala Fakulteta za logistiko. gny‑324447
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