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Javni razpisi

Ob-5677/11
Obvestilo
o zaprtju razpisa

Visokošolski zavod

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje Javnega razpisa
za kapitalske naložbe Republike Slovenije
v zasebne družbe tveganega kapitala (LF)
(objava v Uradnem listu RS, št. 17/10 z dne
5. 3. 2010 – Ob-1956/10 ter njegovih sprememb in dopolnitev v Uradnem listu RS,
št. 45/10 z dne 3. 6. 2010 – Ob-3673/10).
Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo
Št. 103/2011

Ob-5713/11

Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja spremembo javnega razpisa štipendij za individualno
mobilnost študentov v tujino v programskem
letu 2011 v okviru programa Erasmus.
Javni razpis štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v programskem
letu 2011 v okviru programa Erasmus (v
nadaljevanju: javni razpis), objavljen 18. 11.
2011 v Uradnem listu RS, št. 93/11, se spremeni tako, da se:
– v tretjem odstavku točke 2. Vrednost
razpisa pred piko doda: », ki je naveden
v Prilogi 1 k temu razpisu«;
– izbriše sedmi odstavek točke 3. Pogoji
razpisa;
– tretji odstavek točke 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila se izbriše in se
nadomesti z naslednjim odstavkom: »Če
bo na isti dan prispelo več popolnih vlog,
ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se razpoložljiva sredstva
razdelijo med te vloge v sorazmernem deležu glede na višino prijavljenih mesecev
mobilnosti do največ maksimalnega števila
dovoljenih mesecev (zaokroženo na celo
število).«;
– Priloga 1: Seznam možnih prijaviteljev
z najvišjim možnim zneskom prijave po tem
razpisu se izbriše in se nadomesti s Prilogo
1: Seznam možnih prijaviteljev z najvišjim
možnim številom mesecev prijave po tem
razpisu, ki je navedena v nadaljevanju.
Priloga 1: Seznam možnih prijaviteljev
z najvišjim možnim številom mesecev prijave po tem razpisu

Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna
šola
Center za poslovno usposabljanje
Biotehiški center Naklo
Ekonomska šola Murska Sobota,
Višja strokovna šola
Poslovno-komercialna šola Celje,
Višja strokovna šola
GEA College – Fakulteta za podjetništvo

Skupno
število
odobrenih
mesecev
3
2
30
5
4
56

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

6

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Višja strokovna šola

11

Visoka šola za storitve v Ljubljani, samostojni
visokošolski zavod

6

Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna
šola

9

Ekonomsko storitveni izobraževalni
center – Višja šola Kranj

4

Fakulteta za uporabne družbene študije
v Novi Gorici

5

Mednarodna podiplomska šola Jožefa
Stefana

5

Šolski center Ptuj

3

Univerza v Novi Gorici
Visoka šola za varstvo okolja
Univerza v Mariboru
Visoka šola za dizajn

88
13
1.979
60

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

6

Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola

4

Tehniški šolski center Kranj, Višja strokovna
šola

2

Visoka šola za tehnologijo polimerov

3

Visoka zdravstvena šola v Celju

3

Mednarodna fakulteta za družbene in
poslovne študije
GEA College CVŠ, Družba za višješolsko
izobraževanje – Center višjih šol, d.o.o.

12
5
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Skupno
število
odobrenih
mesecev

Visokošolski zavod
GRM Novo mesto – Center biotehnike in
turizma

14

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja
strokovna šola
Univerza v Ljubljani

21
7.234

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem
Bled
Univerza na Primorskem Università del
Litorale

20
509

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in
družbene vede Maribor

12

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem
Maribor

80

Prometna šola Maribor, Višja prometna šola
Skupnost višjih strokovnih šol Slovenije
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane
nespremenjeno.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
Št. 411-1/2011-1200
Sprememba

6
30

Ob-5718/11

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), Zakona
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06) Sklepa o javno-zasebnem
partnerstvu za izvedbo projekta »Mestne
večnamenske dvorane Portoval v Novem
mestu« (Uradni list RS, št. 48/11, 82/11)
Mestna občina Novo mesto objavlja spremembo javnega razpisa za podelitev koncesije gradenj za izvedbo projekta »Mestna
večnamenska dvorane Portoval v Novem
mestu«
V 12. točki javnega razpisa se spremeni
rok za oddajo ponudb in sicer bodo glede
roka upoštevane vse ponudbe, ki bodo dostavljene do 16. 1. 2012 do 10. ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Novo mesto.
V 13. točki se spremeni datum odpiranja
ponudb. Javno odpiranje do predpisanega
roka prejetih ponudb bo 16. 1. 2012 ob
12. uri, v sejni sobi Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
V 14. točki se spremeni rok za sprejem
odločitve o ponudbah. Odločitev o podelitvi
koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 10. 2. 2012.
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Mestna občina Novo mesto
Št. 0144-12/2011/6
Ob-5680/11
Na podlagi 86. člena Zakona o urejanju
trga dela (Uradni list RS, št. 80/10; v nadaljnjem besedilu: ZUTD), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10
– ZIPRS1112 in 4/11), Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
Pravilnika o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela (Uradni list RS, št. 65/11;
v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o koncesijah), Koncesijskega akta za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela (v
nadaljnjem besedilu: Koncesijski akt), ob-

javljenega na spletni strani Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve dne 24. 11.
2011 in spremembe Koncesijskega akta, objavljene na spletni strani Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve dne 28. 11. 2011,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: koncedent) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije
za opravljanje storitev za trg dela
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za podelitev
koncesije za opravljanje storitev za trg dela
(v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je izbor
koncesionarjev za opravljanje storitve za trg
dela, in sicer storitve vseživljenjske karierne
orientacije.
Storitev vseživljenjske karierne orientacije po tem javnem razpisu obsega izvedbo
aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere, in
sicer izvedbo delavnic tipa B, C in D.
Namen delavnic v okviru aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere je pridobivanje
veščin za spoznavanje posameznikovih interesov in kompetenc, možnosti v okolju,
učenje odločanja in uresničevanja zaposlitvenih in kariernih ciljev.
2. Opredelitev vsebine delavnic v okviru
aktivnosti učenje veščin vodenja kariere
Izbrani koncesionarji bodo v okviru aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere, izvajali
naslednje delavnice za uporabnike storitev
za trg dela iz točke 6 tega razpisa, in sicer:
2.1 Delavnica tipa B
Delavnica tipa B je namenjena aktivaciji brezposelnih oseb, starejših od 50 let.
Namen delavnice je odločitev brezposelnih
oseb, starejših od 50 let, za vključevanje
v nadaljnje aktivnosti (druge delavnice,
zaposlitveni kotiček, itd.), prepoznavanje
posameznikovih prednosti in spoznavanje
različnih načinov zaposlovanja in iskanja
zaposlitve.
Delavnica tipa B traja 16 pedagoških ur,
ki se izvedejo v treh dneh.
Delavnica tipa B je sestavljena iz treh
modulov, in sicer:
2.1.1. Prvi modul – Dosedanji dosežki
Trajanje modula: 6 pedagoških ur.
Vsebina modula:
– opis dosedanjih kariernih izkušenj in
pridobljenih novih znanj (grafični prikaz poteka kariere),
– popis vseh točk v karieri, ko se je posameznik moral na novo odločati in pridobivati
nova znanja. Udeleženci oblikujejo shemo
poti in opis pomembnih točk,
– osredotočenje na pomemben dosežek
v karieri. Podroben opis in prepoznavanje
kompetenc, ki so se pokazale v situaciji.
Prepoznavanje posameznikovih kompetenc
s pomočjo mnenj soudeležencev,
– popis drugih kompetenc, znanj in izkušenj ter prednosti, ki jih imajo starejši iskalci
zaposlitve na trgu dela,
– prikaz primerov dobre prakse (posnetki
ali zgodbe oseb, ki uspešno nadaljujejo kariero tudi v starejših letih, ki so spremenile
karierne cilje, začele na novo in se ves čas
učijo). Utemeljitev primerov z znanstvenimi
ugotovitvami o pomenu aktivacije v vseh
starostnih obdobjih,
– ugotavljanje dejavnikov, ki so osebam
iz obravnavanih primerov pomagali uspešno
nadaljevati kariero.
Cilj modula je pridobivanje pozitivnih
povratnih informacij o posamezniku in nje-
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govih kompetencah. Udeleženec pripravi
popis kompetenc, kar je dobra osnova za
življenjepis ter na ta način pridobi vpogled
v širino in bogastvo svojega znanja, kar bo
lahko predstavil kot prednost na trgu dela.
Cilj modula je tudi spoznanje, da možnosti
na trgu dela so, vendar je potrebno vložiti
trud za doseganje ciljev.
2.1.2. Drugi modul – Karierni cilji
Trajanje modula: 5 pedagoških ur.
Vsebina modula:
– nadaljevanje sheme karierne poti – želena situacija v prihodnosti,
– zastavljanje kariernih ciljev in značilnosti teh ciljev – konkretni, dosegljivi, merljivi,
etapni, načrtovanje aktivnosti za uresničevanje ciljev ter ugotavljanje potreb na poti
do ciljev,
– izmenjava dobre prakse med udeleženci,
– ocena potrebe po znanju informacijske
tehnologije (vprašanja o poznavanju) – načrt
za pridobivanje teh znanj,
– mreženje – prepoznavanje obstoječe
mreže oseb, podjetij ipd, ki lahko pomagajo
pri iskanju zaposlitve.
Cilj modula je izdelava načrta posameznikove kariere in akcijski načrt za uresničevanje ciljev. Udeleženci ozavestijo pomen
vseživljenjskega učenja, prepoznajo potrebo po dodatnih znanjih ter izdelajo shemo
socialne mreže, ki jim bo koristila pri uresničevanju ciljev.
2.1.3 Tretji modul – Veščine iskanja zaposlitve
Trajanje modula: 5 pedagoških ur.
Vsebina modula:
– analiza dosedanje strategije iskanja
zaposlitve,
– predstavitev različnih možnosti alternativnega zaposlovanja in aktiviranja,
– veščine iskanja zaposlitve (prijavna dokumentacija, zaposlitveni razgovor, ipd.),
– pridobivanje informacij o možnostih zaposlovanja s pomočjo subvencij,
– načini, kako obdržati zaposlitev – spoznavanja novega delovnega okolja, prilagajanje, medgeneracijsko sodelovanje,
– oblikovanje konkretnih načrtov za čas
po delavnici.
Cilj modula je, da se udeleženci naučijo
iskanja zaposlitve izven okvirjev običajnih
zaposlitev (projektna dela, krajši delovni čas,
prostovoljska dela, vključevanja v strokovna
združenja, javna dela, samozaposlitev, itd.),
spoznajo pomen nenehne aktivnosti, pridobijo nove veščine iskanja zaposlitve ter izdelajo prijavno dokumentacijo za prijavo na
delovno mesto.
Koncesionar po zaključeni delavnici izdela zaključno poročilo in ga v roku 14 dni
po zaključku delavnice posreduje Zavodu
RS za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu:
zavod) in koncedentu. Zaključno poročilo
mora vsebovati:
– poimenski seznam udeležencev,
– opis izvedenih aktivnosti udeležencev,
– ugotovljene kompetence, znanja, veščine udeležencev,
– predlogi za nadaljnjo obravnavo udeležencev.
2.2 Delavnica tipa C
Delavnica tipa C se izvaja za neposredno zaposljive osebe, pri katerih niso bile
prepoznane večje ovire pri iskanju zaposlitve ter so zmožni samostojnega nastopa na
trgu dela. Namen delavnice je povečevanje
učinkovitosti nastopa udeležencev na trgu
dela.

Delavnica tipa C traja 24 pedagoških ur
in se izvede v šestih dneh.
Delavnica tipa C je sestavljena iz motivacijskega srečanja in iz štirih modulov.
Motivacijsko srečanje se izvede prvi dan,
štirje moduli pa se izvedejo v naslednjih
petih dneh.
2.2.1 Motivacijsko srečanje
Trajanje modula: 2 pedagoški uri.
Na srečanju udeleženci spoznajo vsebine delavnice, načine dela in sprejmejo
osnovne dogovore o obiskovanju modulov.
2.2.2 Prvi modul – Prepoznavanje kompetenc
Trajanje modula: 7 pedagoških ur.
Vsebina in cilji modula:
– prepoznavanje kompetenc udeležencev (sposobnosti, izkušnje, pridobljena znanja, interesi, osebnostne lastnosti, vrednote,
stališča),
– postavljanje kariernih ciljev in sprejemanje odločitev o svoji karieri,
– izdelava kariernega načrta.
2.2.3 Drugi modul – Trg dela
Trajanje modula: 4 pedagoške ure.
Vsebina in cilji modula:
– odkriti in skriti trg dela (mreženje),
– sodobni viri informacij in iskanje zaposlitve s pomočjo spletnih skupnosti,
– različne oblike zaposlovanja (projektno
delo, kreiranje delovnih mest, samozaposlovanje, itd.),
– spoznavanje in uporaba e-storitev zavoda, pripomočkov za samostojno vodenje
kariere in pregled drugih spletnih portalov,
namenjenih iskalcem zaposlitve,
– udeleženci razširijo svoje poznavanje
trga dela in dobijo nove ideje za uresničevanje kariernih ciljev.
2.2.4 Tretji modul – Delodajalci
Trajanje modula: 4 pedagoške ure.
Vsebina in cilji modula:
– pričakovanja delodajalcev na sodobnem trgu dela,
– prepoznavanje pričakovanj konkretnih
delodajalcev,
– osnove delovne zakonodaje in načini
selekcije kadrov,
– udeleženci se naučijo svojo ponudbo
bolje prilagoditi pričakovanju delodajalcev.
Naučijo se analizirati oglase in pridobivati
dodatne informacije o zahtevah in pričakovanjih. Spoznajo osnove delovne zakonodaje in vire informacij s tega področja.
2.2.5 Četrti modul – Učinkovita komunikacija
Trajanje modula: 7 pedagoških ur.
Vsebina in cilji modula:
– javna podoba in nastopanje,
– pisna in ustna predstavitev,
– izboljšanje nastopa na zaposlitvenem
razgovoru,
– medosebni odnosi na delovnem mestu
– delo v timu, reševanje nesporazumov,
– izdelava elektronskega življenjepisa in
objava le tega na e-Borzi dela,
– spoznavanje pravil pisanja vlog in ponudb,
– analiziranje zaposlitvenega razgovora,
– učenje uporabe zaposlitvenih portalov
in učinkovite uporabe socialne mreže pri
iskanju zaposlitve.
Koncesionar po zaključeni delavnici izdela zaključno poročilo in ga v roku 14 dni
po zaključku delavnice posreduje zavodu in
koncedentu. Zaključno poročilo mora vsebovati:
– poimenski seznam udeležencev,
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– opis izvedenih aktivnosti udeležencev,
– ugotovljene kompetence, znanja, veščine udeležencev,
– predlogi za nadaljnjo obravnavo udeležencev.
2.3 Delavnica tipa D
Delavnica tipa D je namenjena brezposelnim osebam s potrebo po dodatnih aktivnostih.
Ciljne skupine delavnice tipa D so brezposelne osebe, ki v prvih šestih mesecih
po prijavi v evidenco brezposelnih niso bile
aktivne ali druge dolgotrajno brezposelne
osebe, ki potrebujejo motiviranje in aktiviranje, podporo pri spreminjanju stališč, ki jih
ovirajo pri aktivnem iskanju zaposlitve in pri
premagovanju situacijskih ovir.
Namen delavnice tipa D je naučiti udeležence prepoznati svoj položaj na trgu dela,
jih usposobiti za samostojno vodenje kariere
in aktivno reševanje lastne brezposelnosti,
pridobiti manjkajoče veščine iskanja zaposlitve ter jim nuditi pomoč in podporo pri
njihovih aktivnostih.
Delavnica traja 88 pedagoških ur v časovnem obdobju osem tednov (dva meseca).
Delavnica tipa D je sestavljena iz štirih modulov ter iz skupinskega spremljanja,
kot podpore pri iskanju zaposlitve. Skupno
trajanje modulov je 40 pedagoških ur, izvedejo se v 10 dneh (okvirno štiri pedagoške
ure dnevno). Skupinsko spremljanje, ki se
izvaja po zaključku modulov, traja šest tednov (48 pedagoških ur), trikrat tedensko
po dve do tri pedagoške ure, in sicer prve
tri tedne trikrat po tri ure, četrti in peti teden
trikrat po dve uri ter zadnji teden trikrat po
tri ure. Zadnji teden je namenjen evalvaciji
udeležbe in zaključevanju dnevnika, zato je
čas udeležbe daljši.
2.3.1 Prvi modul – Spoznavanje trga
dela
Vsebina in cilji modula:
– spoznavanje trga dela: kratka intenzivna oblika informiranja o trgu dela. Udeleženci spoznajo skriti in odkriti trg dela, različne
oblike zaposlovanja in priložnosti v okolju ter
s pomočjo mentorja prepoznajo svoj položaj
na trgu dela,
– analiza dosedanjih načinov iskanja zaposlitve udeležencev in oblikovanje individualnega načrta za izboljšanje svojih zaposlitvenih možnosti,
– ves čas obiskovanja programa udeleženci vodijo dnevnik aktivnosti in spremljajo
uresničevanje zastavljenega načrta ter na
ta način prepoznavajo svoj položaj na trgu
dela.
2.3.2 Drugi modul – Motiviranje za aktiven nastop na trgu dela
Vsebina in cilji modula:
– prepoznavanje lastnih stališč do zaposlovanja,
– aktivnosti za izboljšanje samoučinkovitosti in prepričanj o lastnih zmožnostih za
reševanje brezposelnosti, za spreminjanje
stališč, ki so jih udeleženci prepoznali kot
ovire pri učinkovitem iskanju zaposlitve,
– učenje učinkovitega vedenja pri premagovanju ovir,
– učenje učinkovite komunikacije,
– učenje učinkovitega reševanja problemov.
2.3.3 Tretji modul – Podpora pri opredelitvi zaposlitvenega cilja
Vsebina in cilji modula:
– podpora pri opredelitvi zaposlitvenega
cilja, za udeležence, ki nimajo dovolj jasno
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definiranega zaposlitvenega cilja oziroma
njihovi zaposlitveni cilji niso realni glede na
povpraševanje na aktualnem trgu dela,
– opredelitev znanj, kompetenc in lastnosti, ki jih udeleženec lahko ponudi na trgu
dela,
– učenje uporabe pripomočkov za samostojno vodenje kariere in podatkov o trgu
dela.
2.3.4 Četrti modul – Pridobivanje veščin
iskanja zaposlitve
Vsebina in cilji modula:
– pridobivanje veščin iskanja zaposlitve
za udeležence, ki imajo težave pri nastopu
na trgu dela, potem ko je zaposlitveni cilj
udeleženca jasen,
– seznanitev udeležencev z načini iskanja zaposlitve in pridobitev veščin za uspešno iskanje zaposlitve (s pomočjo praktičnih
vaj),
– seznanitev udeležencev s socialnim
mreženjem in različnimi zaposlitvenimi portali,
– učenje veščin komuniciranja z delodajalcem,
– izdelava elektronskega življenjepisa in
objava le-tega na e-Borzi dela,
– učenje učinkovite uporabe različnih
zaposlitvenih portalov in druge alternativne
oblike iskanja zaposlitve.
2.3.5 Skupinsko spremljanje – Aktivno
iskanje zaposlitve, zagotavljanje pomoči in
spremljanje aktivnosti posameznika
Trajanje: šest tednov, izvaja se trikrat tedensko po dve do tri pedagoške ure (skupaj
48 pedagoških ur), in sicer prve tri tedne
trikrat po tri ure, četrti in peti teden trikrat
po dve uri ter zadnji teden trikrat po tri ure.
Zadnji teden je namenjen evalvaciji udeležbe in zaključevanju dnevnika, zato je čas
udeležbe daljši.
Vsebina in cilji skupinskega spremljanja:
– iskanje zaposlitve z uporabo veščin iskanja zaposlitve: udeleženci pri nastopu na
trgu dela uporabijo pridobljene veščine iskanja zaposlitve, izvajalec jim nudi podporo in
jih usmerja pri posameznih korakih,
– udeleženci zaključijo svoj dnevnik aktivnosti, ki so ga prejeli v prvem modulu in
ocenijo napredek oziroma uresničitev individualnega načrta, ki so si ga zastavili ob
pričetku.
Koncesionar po zaključeni delavnici izdela zaključno poročilo in ga v roku 30 dni
po zaključku delavnice posreduje zavodu in
koncedentu. Zaključno poročilo mora vsebovati:
– poimenski seznam udeležencev,
– individualni načrt za vsakega udeleženca (priloga k zaključnemu poročilu),
– opis aktivnosti, ki jih je posamezen
udeleženec izpeljal v času vključitve (število
ponudb, število razgovorov, itd.),
– prepoznane in pridobljene kompetence, znanja, veščine in prednosti posameznega udeleženca na trgu dela,
– opredelitev morebitnih ugotovljenih ovir
pri zaposlovanju in načrt aktivnosti za premagovanje le-teh za vsakega udeleženca,
– napotki za nadaljnjo obravnavo in/ali
konkretni predlogi za vključevanje v druge
ukrepe na trgu dela ali ukrepe Aktivne politike zaposlovanja za vsakega udeleženca.
Poleg navedenega vsebinskega poročanja (zaključna poročila po zaključenih
delavnicah) mora koncesionar po zaključku vsakega tromesečja in ob koncu leta,
koncedentu oddati tudi kvartalno in letno
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poročilo. Vsebina in oblika poročil se določi
v koncesijski pogodbi za opravljanje javne
službe storitev za trg dela (v nadaljnjem
besedilu: koncesijska pogodba), roki za oddajo navedenih poročil pa se določijo v letni
pogodbi o financiranju.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Na javni razpis se lahko prijavijo ponudniki, ki izpolnjujejo splošne pogoje, v skladu z določbami 6. do 12. člena pravilnika
o koncesijah ter minimalne pogoje, navedene v točkah 3.1 in 3.2 tega javnega razpisa.
Poleg tega morajo ponudniki izpolnjevati
tudi posebne zahteve, navedene v točki 3.3
tega javnega razpisa.
3.1 Splošni pogoji
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
a) so domači ali tuji pravni subjekti v Republiki Sloveniji, registrirani za opravljanje
dejavnosti 78.100, 78.300 ali 85.590, navedenih v Standardni klasifikaciji dejavnosti,
oziroma so podružnica tuje pravne osebe
za opravljanje naštetih dejavnosti, vpisana
v register v Republiki Sloveniji;
b) da v zadnjih dveh letih pozitivno poslujejo in imajo poravnane vse zapadle obveznosti s področja davkov in prispevkov
(kolikor ponudnik posluje krajši čas, mora
biti pogoj izpolnjen za čas poslovanja);
c) izpolnjujejo prostorske pogoje v skladu
z 8. členom pravilnika o koncesijah;
d) izpolnjujejo tehnične pogoje v skladu
z 9. členom pravilnika o koncesijah;
e) izpolnjujejo kadrovske pogoje v skladu
z 10. členom pravilnika o koncesijah;
f) imajo izdelan podroben letni program
dela1 izvajanja storitve, ki je predmet koncesije.
Pri zagotavljanju izpolnjevanja splošnih
pogojev iz točk c) in d) bo moral izbrani
koncesionar upoštevati standarde in normative, določene v Pravilniku o standardih
in normativih za izvajanje storitev za trg dela
in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 74/11 in začne veljati 1. januarja 2012 (v
nadaljnjem besedilu: Pravilnik o standardih
in normativih).
3.2 Minimalni pogoji
Ponudniki morajo izpolnjevati tudi naslednje minimalne pogoje, ki bodo zagotavljali
kakovostno opravljanje storitve za trg dela:
a) število delovnih prostorov iz 8. člena
pravilnika o koncesijah je odvisno od števila
vključenih oseb, in sicer morajo ponudniki
razpolagati:
– v območnih službah Ljubljana, Maribor, Celje, Murska Sobota, Velenje in Kranj
z vsaj petimi prostori za izvajanje delavnic,
– v območnih službah Koper in Novo
mesto z vsaj tremi prostori za izvajanje delavnic,
– v območnih službah Trbovlje, Nova Gorica, Sevnica in Ptuj z vsaj dvema prostoroma za izvajanje delavnic;
b) minimalno število predavateljev, zaposlenih pri ponudniku:
1
Podroben letni program dela pomeni, da
ponudnik navede:
– predvidene lokacije, kjer bo izvajal storitve,
– plan izvedbe po mesecih (okvirno število delavnic po tipih, ki jih bo izvedel vsak
mesec) ter
– število predavateljev, ki bodo izvajali delavnice.
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– v območnih službah Ljubljana, Maribor, Celje, Murska Sobota, Velenje in
Kranj vsaj pet predavateljev za izvajanje
delavnic,
– v območnih službah Koper in Novo
mesto vsaj trije predavatelji,
– v območnih službah Trbovlje, Nova Gorica, Sevnica in Ptuj vsaj dva predavatelja.
3.3 Posebne zahteve
Ponudniki se zavezujejo, da:
a) bodo delavnice izvajali celostno, kakovostno in strokovno;
b) bodo koncedentu v roku osmih dni
sporočili morebitne statusne in druge spremembe podatkov;
c) se strinjajo z objavo podatkov v registru o podeljenih koncesijah in objavo le-tega na spletnih straneh koncedenta;
d) niso v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali v likvidacijskem postopku;
e) zakoniti zastopniki ponudnikov niso
bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 55/08, 66/08): hudodelsko združevanje,
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti
ter pranje denarja.
4. Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo predložiti ponudniki
Ponudnik mora v skladu z določbami
od 6. do 12. člena Pravilnika o koncesi-
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jah predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev:
a) izjavo o izpolnjevanju finančnih in poslovnih pogojev,
b) fotokopijo zemljiškoknjižnega izpiska,
ki dokazuje lastništvo poslovnih prostorov
ali fotokopijo najemne pogodbe za objekt ali
poslovni prostor, sklenjene najmanj za čas
trajanja koncesije, opis poslovnih prostorov
ter tlorisno skico le teh. Kolikor v času oddaje ponudbe s poslovnimi prostori še ne
razpolaga, predloži izjavo o izpolnjevanju
prostorskih pogojev,
c) izjavo o izpolnjevanju tehničnih pogojev,
d) organigram obstoječih zaposlitev,
dokazila o doseženi strokovni izobrazbi,
dokazila o ustreznih delovnih izkušnjah
zaposlenih (npr. potrdilo delodajalca ali življenjepis), dokazila o sklenitvi delovnega
razmerja z zaposlenimi ter dokazila o prijavi zaposlenih v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M1/M2). Kolikor v času
oddaje ponudbe še ne razpolaga z ustreznimi kadri, predloži izjavo o izpolnjevanju
kadrovskih pogojev,
e) podroben letni program dela za izvajanje storitev.
Ponudniki potrdijo izpolnjevanje splošnih
in minimalnih pogojev ter posebnih zahtev
z izjavami, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za podelitev koncesije za opravljanje storitve za trg
dela uporabil naslednje kriterije in merila:

Kriterij

Merilo

Razred

1. Kakovost ponudnika z vidika
referenc podjetja ali referenc
zaposlenih
* (reference, ki izkazujejo izvajanje
storitev za brezposelne osebe,
bodo višje ovrednotene, in sicer
se bo vrednost točk pomnožila
s količnikom 1,5)
Največje možno število točk: 105

1.1. Reference, ki izkazujejo
kvalitetno in pravočasno opravljanje
storitve vseživljenjska karierna
orientacija v obdobju zadnjih treh
let pred oddajo vloge

Prva referenca

10 *(15)

Vsaka nadaljnja referenca 4 točke,
upoštevanih bo največ 5 referenc

20 *(30)

1.2. Poročila oziroma
potrdila o izvedbi storitve
vseživljenjska karierna orientacija
za širšo javnost (sejmi,
odprta predavanja, predstavitve
poklicev, ipd.)

Vsako poročilo oziroma potrdilo 5 točk,
upoštevana bodo največ 4 poročila
oziroma potrdila

20 *(30)

1.3. Poročila, ki izkazujejo aktivno
sodelovanje pri slovenskih in
mednarodnih projektih s področja
storitve vseživljenjska karierna
orientacija. Poročilo ne sme biti
daljše od ene strani formata A4
(največ 300 besed).

Vsako poročilo 5 točk, upoštevana bodo
največ 4 poročila

20 *(30)

2. Cena storitve
Največje možno število točk: 30

3. Lokalni ponudnik storitev
Največje možno število točk: 15
Skupaj točk

Točke

Cena storitve za posamezno
– tip B: od 585,00 do 594,99 eur
delavnico (ločeno po tipih delavnic – – tip C: od 736,00 do 745,99 EUR
tip B, tip C, tip D)
– tip D: od 2.307,00 do 2.326,99 EUR

10

– tip B: od 595,00 do 604,99 EUR
– tip C: od 746,00 do 755,99 EUR
– tip D: od 2.327,00 do 2.346,99 EUR

8

– tip B: od 605,00 do 614,99 EUR
– tip C: od 756,00 do 765,99 EUR
– tip D: od 2.347,00 do 2.366,99 EUR

6

– tip B: od 615,00 do 625,00 EUR
– tip C: od 766,00 do 776,00 EUR
– tip D: od 2.367,00 do 2.387,00 EUR

4

Ponudnik, ki ima sedež družbe
znotraj območne službe zavoda, za
katero podaja ponudbo

15

150
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Največje možno število doseženih točk
je 150.
Za posamezno krajevno območje zavoda
bo izbran po en ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk, razen za območno službo
Ljubljana, kjer bodo izbrani trije ponudniki,
ki bodo dosegli najvišje število točk, ter za
območno službo Maribor, kjer bosta izbrana
dva ponudnika z najvišjim številom točk.
Opombe:
– ustrezne reference so tiste, ki bodo
potrjene (podpis in žig – če ga uporablja pri
svojem poslovanju) s strani ponudnikovega
naročnika storitve (pravne in fizične osebe,
tj. samostojni podjetnik posameznik) in ne
smejo biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. Referenca je lahko podana
tako za ponudnika, kot tudi za zaposlene
pri koncesionarju;
– Ponudbe s cenami 584,99 EUR za
delavnico tipa B, 735,99 EUR za delavnico
tipa C oziroma 2.306,99 EUR za delavnico
tipa D ali manj se bodo štele za neustrezne
in bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
Prav tako bodo izločene ponudbe, pri katerih bo le ena od vseh treh cen nižja od
ustrezne;
– V navedeni ceni storitev iz točke 5 tega
razpisa so upoštevani stroški z DDV (pri
ceni prostora in materialnih stroških).
6. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija
Uporabniki storitev za trg dela po tem
javnem razpisu so:
– iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je
ogrožena in
– vse brezposelne osebe.
7. Krajevno območje, za katerega se
razpisuje koncesija ter število in obseg koncesij
V skladu s Koncesijskim aktom, koncedent razpisuje koncesijo za opravljanje
storitev za trg dela za skupaj 15 koncesionarjev.
Koncesija se podeljuje za naslednja krajevna območja in v naslednjem obsegu:
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Ljubljana: letni obseg koncesije
– največ 27 delavnic tipa B, največ 210
delavnic tipa C in največ 90 delavnic tipa D,
število koncesij – 3,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Maribor: letni obseg koncesije
– največ 14 delavnic tipa B, največ 120
delavnic tipa C in največ 50 delavnic tipa D,
število koncesij – 2,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Celje: letni obseg koncesije – največ 11 delavnic tipa B, največ 90 delavnic
tipa C in največ 40 delavnic tipa D, število
koncesij – 1,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Koper: letni obseg koncesije –
največ 7 delavnic tipa B, največ 50 delavnic
tipa C in največ 20 delavnic tipa D, število
koncesij – 1,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Novo mesto: letni obseg koncesije – največ 6 delavnic tipa B, največ 40
delavnic tipa C in največ 20 delavnic tipa D,
število koncesij -1,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Murska Sobota: letni obseg koncesije – največ 10 delavnic tipa B, največ 70
delavnic tipa C in največ 30 delavnic tipa D,
število koncesij -1,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Velenje: letni obseg koncesije –
največ 8 delavnic tipa B, največ 60 delavnic
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tipa C in največ 30 delavnic tipa D, število
koncesij -1,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Trbovlje: letni obseg koncesije
– največ 4 delavnice tipa B, največ 30 delavnic tipa C in največ 10 delavnic tipa D,
število koncesij – 1,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Kranj: letni obseg koncesije –
največ 9 delavnic tipa B, največ 60 delavnic
tipa C in največ 25 delavnic tipa D, število
koncesij – 1,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Nova Gorica: letni obseg koncesije – največ 6 delavnic tipa B, največ 35
delavnic tipa C in največ 15 delavnic tipa D,
število koncesij -1,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Sevnica: letni obseg koncesije –
največ 5 delavnic tipa B, največ 35 delavnic
tipa C in največ 15 delavnic tipa D, število
koncesij -1,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Ptuj: obseg koncesije – največ
5 delavnic tipa B, največ 35 delavnic tipa
C in največ 15 delavnic tipa D, število koncesij -1.
8. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
Koncesija se podeli za določen čas treh
let (do konca leta 2014), z možnostjo podaljšanja največ za čas, za katerega je bila
sklenjena koncesijska pogodba, in sicer pod
pogoji, določenimi v Pravilniku o koncesijah
in v koncesijski pogodbi.
9. Viri financiranja koncesioniranih storitev in način določitve cene
Koncedent in koncesionar na podlagi odločbe o podelitvi koncesije, koncesijske pogodbe in usklajenega ter potrjenega letnega
programa dela skleneta letno pogodbo o financiranju (za vsako leto posebej), v kateri
se dogovorita o načinu plačevanja opravljene storitve za trg dela, ki je predmet koncesije. Sredstva za opravljene storitve za trg
dela so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki 7023
v okviru Dejavnosti svetovanja in pomoči pri
iskanju zaposlitve (03010101) v okvirni višini
1.892.736,00 EUR.
Koncesionar za opravljanje storitev za
trg dela ne sme zahtevati plačila od uporabnikov storitev.
Ob upoštevanju metodologije o oblikovanju cen, določene v pravilniku o standardih
in normativih ter ostalih določb navedenega pravilnika, koncedent določi maksimalno
vrednost storitve na posamezno delavnico,
ki se razlikuje glede na tip delavnice in znaša:
– največ 625,00 EUR za delavnico tipa
B (vključenih 12 do 15 oseb);
– največ 776,00 EUR za delavnico tipa
C (vključenih 12 do 15 oseb);
– največ 2.387,00 EUR za delavnico tipa
D (vključenih 16 do 20 oseb).
Opomba: V navedenih cenah storitev
(delavnic) je upoštevana cena dela ter cena
prostorov in materialni stroški z DDV. Za
opravljeno storitev koncesionar izstavi koncedentu račun, in v primeru, če je koncesionar davčni zavezanec na zgoraj navedene
cene obračuna in odvede tudi DDV.
V primeru, da se v obdobju trajanja
koncesije spremenijo določbe Pravilnika
o standardih in normativih, se navedene
spremembe upoštevajo od datuma veljav-

nosti spremembe pri izvajanju storitev, ki
so predmet že sklenjenih koncesijskih pogodb ter tudi pri izračunu cen storitev, navedenih v javnem razpisu.
10. Zaposleni pri koncesionarju
Koncesionar mora, skladno s tretjim
odstavkom 85. člena ZUTD zagotoviti, da
bodo zaposleni predavatelji, ki izvajajo storitve za trg dela, izpolnjevati enake pogoje
kot uslužbenci zavoda, ki izvajajo te storitve,
kar pomeni, da morajo, skladno z 81. členom zakona, imeti doseženo VII. raven izobrazbe ter opravljen strokovni izpit, dolžni
pa so se ravnati tudi po Doktrini dela z delodajalci, brezposelnimi osebami in iskalci
zaposlitve.
11. Postopek izbora ponudnikov
11.1 Rok in način prijave na javni razpis
Ponudniki morajo svojo ponudbo na
javni razpis predložiti koncedentu po pošti
na naslov: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljub
ljana – Slovenija, ali osebno v glavni pisarni
na naslovu: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljub
ljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro do
vključno dne 9. 1. 2012 (v nadaljnjem besedilu: razpisni rok).
Ponudbe, ki bodo predložene na drug
način (npr. po faksu ali elektronski pošti), ne
bodo obravnavane.
Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo predložena ali bo prispela po pošti na
zgoraj navedeni naslov do vključno 9. 1.
2012, najkasneje do 15. ure.
Ponudniki predložijo svoje ponudbe na
javni razpis v zaprti ovojnici, na sprednji
strani ovojnice pa mora biti nalepljen »Obrazec za oddajo ponudbe«, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
Vse nepravočasno predložene ponudbe
(ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) in ponudbe,
ki ne bodo opremljene z »Obrazcem za oddajo ponudbe«, bodo zavržene.
Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja do poteka razpisnega roka
iz prvega odstavka te točke. Vse spremembe in dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in na način, določen v prvem in
drugem odstavku te točke z dodatno oznako
»Dopolnitev ponudbe«. Vse dopolnitve ponudbe, ki jih bo koncedent prejel po preteku
razpisnega roka ali ne bodo pravilno označene, bodo upoštevane kot prepozne oziroma kot nepravilno označene ter kot take
zavržene.
Oddaja ponudbe na javni razpis pomeni,
da se ponudnik strinja s pogoji razpisa in
merili za ocenjevanje.
11.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti ponudb in ocenjevanje
11.2.1 Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo dne 11. 1. 2012
ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 28,
Ljubljana.
Odpiranju ponudb sme prisostvovati odgovorna oseba ponudnika ali predstavnik
ponudnika z ustreznim pooblastilom.
11.2.2 Preverjanje formalne popolnosti
ponudb
Komisija za koncesije bo v roku osmih
dni od odpiranja ponudb preverila formalno
popolnost predloženih ponudb.
Za formalno nepopolno se šteje ponudba, ki ne vsebuje prijavnega obrazca ali obveznih prilog iz razpisne dokumentacije.
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Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen povsod, kjer je to predvideno. Kolikor
z njim ne posluje, na mesta, določena za
žig, navede: »Ne poslujemo z žigom.« ter
k ponudbi priloži posebno izjavo o neposlovanju z žigom. Prav tako je obvezen podpis
odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo ponudba nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo
k dopolnitvi.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo
uvrstile le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse
formalne pogoje javnega razpisa.
11.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih
ponudb
Komisija za koncesije bo opravila pregled formalno popolnih ponudb. Preverila
bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na
javni razpis iz točke 3 tega javnega razpisa.
Pri ponudnikih, ki so glede izpolnjevanja pogojev predložili le izjave o izpolnjevanju le
teh, bo komisija zahtevala, da v določenem
roku, vendar še pred izdajo odločbe o podelitvi koncesije, predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev. Ko bo komisija ugotovila,
da so pogoji iz točke 3 tega javnega razpisa
izpolnjeni, bo ocenila ponudbo na podlagi
kriterijev in meril za ocenjevanje, določenih
v točki 5 tega javnega razpisa.
V primeru, da ponudnik ne bo izpolnjeval
vseh pogojev, določenih v javnem razpisu,
bo ponudba zavržena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo komisija za koncesije oblikovala predlog podelitve koncesij. Za posamezno krajevno
območje zavoda bo izbran po en ponudnik,
ki bo dosegel najvišje število točk, razen za
območno službo Ljubljana, kjer bodo izbrani
trije ponudniki, ki bodo dosegli najvišje število točk, ter za območno službo Maribor,
kjer bosta izbrana dva ponudnika z najvišjim
številom točk.
Ob enakem številu točk za posamezno
krajevno območje bodo imeli prednost pri
izbiri tisti ponudniki, ki so pri kriteriju kakovost ponudnika dosegli večje število točk.
V primeru, da je število točk enako tudi pri
navedenem kriteriju, ima prednost pri izbiri
tisti ponudnik, ki ima več referenc pri delu
z brezposelnimi osebami. V primeru, da je
število točk enako tudi v tem primeru, o izbiri
odloči žreb.
Žrebu lahko prisostvujejo tudi ponudniki, ki bodo o tem pisno obveščeni. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje (v nadaljnjem besedilu: komisija) in osebo, ki vodi
žrebanje, imenuje predsednik komisije za
koncesije izmed članov komisije za koncesije. Evidenčne številke ponudb na javni
razpis se izpišejo na prepognjene listke, ki
se z žigom koncedenta overijo v prisotnosti komisije. Listki z evidenčnimi številkami
ponudb na javni razpis se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove
evidenčno številko izžrebane ponudbe ter
izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se opravi zapisnik, podpišejo ga člani
komisije, oseba, ki je vodila žrebanje in
ponudniki, če so navzoči.
11.3 Rok za izdajo odločbe o podelitvi
koncesije in sklenitev koncesijske pogodbe
ter pristojni organi
Komisija za koncesije bo najkasneje
v roku 60 dni po razpisnem roku pripravila predlog podelitve koncesij za opravljanje
storitve za trg dela.
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Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni z odločbo o podelitvi koncesije za
opravljanje storitve za trg dela.
Z izbranimi ponudniki bo koncedent
v roku, določenem v odločbi o podelitvi koncesije za opravljanje storitve za trg dela,
sklenil koncesijsko pogodbo.
Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije za opravljanje storitve za trg dela in
organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske
pogodbe, je Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve.
12. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletnih straneh koncedenta: http://www.
mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
Dodatne informacije o javnem razpisu
je mogoče dobiti preko elektronskega naslova: gp.mddsz@gov.si, s pripisom »javni
razpis za koncesije za opravljanje storitev
za trg dela (za Leo Martič)« najkasneje štiri
dni pred potekom razpisnega roka. Odgovori na pisna vprašanja ponudnikov bodo
objavljeni na spletnih straneh koncedenta:
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_
narocila/ najkasneje v treh delovnih dneh
od prejetja vprašanja.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 101/2011
Ob-5693/11
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in
v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2011, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela na
131. redni seji 21. aprila 2011, njegovim
rebalansom, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 159. seji dne 17. 11. 2011
ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09,
v nadaljevanju: SPP) Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v
nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
štipendij oziroma sofinanciranja
raziskovalnega sodelovanja
slovenskih doktorskih študentov
v tujini v letu 2011 (123. JR)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje
oziroma sofinanciranje stroškov neprekinjenega štiri do osemmesečnega raziskovalnega dela slovenskih doktorskih študentov
s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letu 2011 in 2012, in sicer:
A. mladih raziskovalcev in zaposlenih
doktorskih študentov (v nadaljevanju: doktorski študent), ki jih na raziskovalno delo
v tujino napoti delodajalec ali doktorskih študentov, ki opravljajo samostojno registrirano
dejavnost v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: predmet razpisa pod točko A),
B. doktorskih študentov, ki niso zaposleni, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje (v nadaljevanju: predmet
razpisa pod točko B).
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Predmet razpisa pod točko A podrobneje
ureja 6. poglavje SPP, predmet razpisa pod
točko B pa 3. poglavje SPP.
Raziskovalno sodelovanje tujini se mora
pričeti med 1. 10. 2011 in 30. 9. 2012, vključno z obema navedenima datumoma.
Za uvrstitev smeri študija v področje
izobraževanja se upošteva klasifikacija
Statističnega urada Republike Slovenije
KLASIUS-P (v nadaljevanju: KLASIUS-P),
ki je javno objavljena na spletni strani
SURS na naslednji povezavi: http://www.
stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf.
K naravoslovju, tehniki oziroma medicini
se po tem javnem razpisu uvrščajo naslednje kategorije klasifikacije KLASIUS-P:
4. Naravoslovje, matematika in računalništvo
5. Tehnika, proizvodne tehnologije in
gradbeništvo
6. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in
veterinarstvo
72. Zdravstvo
84. Transportne storitve
85. Varstvo okolja.
2. Vrednost javnega razpisa
Višina sredstev javnega razpisa znaša
350.000,00 EUR, od tega po predmetu razpisa pod točko A 250.000,00 EUR ter po predmetu razpisa pod točko B 100.000,00 EUR.
3. Višina štipendiranja oziroma sofinanciranja
Višina štipendiranja oziroma sofinanciranja za vsak dopolnjen mesec trajanja raziskovalnega sodelovanja na osebo se določi
glede na državo, v kateri raziskovalno sodelovanje poteka in znaša:
Mesečna višina
štipendiranja
oziroma
sofinanciranja

Za raziskovalno sodelovanje v državah

800,00 EUR

Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Bolgarija,
Bosna in Hercegovina, Ciper, Češka, Črna gora, Estonija, Gruzija,
Grčija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Malta,
Moldavija, Poljska, Romunija, Rusija, San Marino, Slovaška, Srbija,
Turčija, Ukrajina, Avstrija, Italija

1.000,00 EUR

Danska, Finska, Francija, Irska, Islandija, Lihtenštajn, Luksemburg,
Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija,
Švedska, Švica, Vatikan, Združeno kraljestvo Velike Britanije in
Severne Irske, druge države, ki niso navedene v tej preglednici

1.300,00 EUR

Japonska, Hongkong, Avstralija, Združene države Amerike,
Kanada, Moskva, Sankt Peterburg, Belgija
4. Pogoji javnega razpisa
Na javni razpis pod točko A se lahko
prijavi:
– delodajalec s sedežem v Republiki Sloveniji, ki na raziskovalno sodelovanje v tujino napoti mladega raziskovalca ali zaposlenega doktorskega študenta ali
– doktorski študent, ki opravlja samostojno registrirano dejavnost v Republiki
Sloveniji.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati doktorski
študent pod točko A:
– je državljan Republike Slovenije in ima
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
– je zaposlen pri prijavitelju oziroma
opravlja samostojno registrirano dejavnost
v Republiki Sloveniji,
– v času raziskovalnega sodelovanja ne
bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,

– je oziroma bo celoten čas raziskovalnega sodelovanja vpisan na javno veljavni
doktorski študijski program s področja naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji,
– z raziskovalnim delom v tujini bo pričel
med 1. 10. 2011 in 30. 9. 2012, vključno
z obema navedenima datumoma,
– raziskovalno delo v tujini bo opravljal
neprekinjeno vsaj 4 mesece, pri čemer se
mora raziskovalno delo začeti in zaključiti
v času trajanja doktorskega študija,
– na tuji instituciji ima že določenega
so-mentorja,
– raziskovalno sodelovanje, ki ga bo
opravljal v tujini, mu bo izobraževalna
ustanova, na kateri je v Republiki Sloveniji vpisan, priznala oziroma vrednotila kot
del obveznosti študijskega programa, ki ga
opravlja na tej ustanovi.
Prijavitelj, ki napoti doktorskega študenta
na raziskovalno delo v dveh študijskih letih,
mora v roku petnajstih dni od vpisa doktorskega študenta v študijsko leto 2012/2013
skladu predložiti originalno potrdilo vpisu
z navedbo študijskega programa, letnika in
ravni izobraževanja.
Prijavitelj pod točko A lahko posameznega doktorskega študenta na ta javni razpis
prijavi le enkrat, in sicer za tisto obdobje
raziskovalnega dela doktorskega študenta
v tujini, za katerega mu še niso bila dodeljena sredstva sklada po katerem izmed predhodnih javnih razpisov.
Na javni razpis pod točko B se lahko
prijavi:
– doktorski študent, ki ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane
dejavnosti in ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati doktorski
študent pod točko B:
– je državljan Republike Slovenije in ima
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
– je oziroma bo celoten čas raziskovalnega sodelovanja vpisan na javno veljavni
doktorski študijski program s področja naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji,
– z raziskovalnim delom v tujini bo pričel
med 1. 10. 2011 in 30. 9. 2012, vključno
z obema navedenima datumoma,
– raziskovalno delo v tujini bo opravljal
neprekinjeno vsaj 4 mesece, pri čemer se
mora raziskovalno delo začeti in zaključiti
v času trajanja doktorskega študija,
– na tuji instituciji ima že določenega
so-mentorja,
– raziskovalno sodelovanje, ki ga bo
opravljal v tujini, mu bo izobraževalna
ustanova, na kateri je v Republiki Sloveniji vpisan, priznala oziroma vrednotila kot
del obveznosti študijskega programa, ki ga
opravlja na tej ustanovi,
– za raziskovalno sodelovanje hkrati ne
prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali
iz tujine.
Doktorski študent, ki bo raziskovalno
delo opravljal v dveh študijskih letih, mora
v roku petnajstih dni od vpisa v študijsko
leto 2012/2013, skladu predložiti originalno
potrdilo o vpisu z navedbo študijskega programa, letnika in ravni izobraževanja.
Prijavitelj pod točko B se lahko na ta
javni razpis prijavi le enkrat, in sicer za tisto
obdobje raziskovalnega dela v tujini, za katerega mu še niso bila dodeljena sredstva
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sklada po katerem izmed predhodnih javnih
razpisov.
5. Dokumentacija
Prijavitelj pod točko A in B mora predložiti:
5.1. v celoti izpolnjeno prijavnico,
5.2. uradno potrdilo visokošolske ustanove o vpisu doktorskega študenta na doktorski študij v študijskem letu 2011/2012 z navedbo študijskega programa, letnika in ravni
izobraževanja,
5.3. v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec predlog raziskovalnega sodelovanja, iz katerega so razvidni vsebina,
potek, datumi raziskovalnega sodelovanja,
soglasje domačega in tujega mentorja ter
soglasje domačega mentorja, da bo raziskovalno sodelovanje doktorskega študenta
opravljeno v tujini, priznano oziroma vrednoteno kot del izobraževalnega programa na
matični izobraževalni ustanovi v Republiki
Sloveniji.
Prijavitelj pod točko A mora poleg dokazil
iz prejšnjega odstavka te točke predložiti
tudi:
5.4. izjavo prijavljenega doktorskega študenta, s katero ta soglaša, da ga prijavitelj
prijavi na javni razpis,
5.5. pogodbo o zaposlitvi za zaposlene
doktorske študente ali kopijo sklepa o vpisu
v Poslovni register Slovenije za doktorske
študente, ki opravljajo samostojno registrirano dejavnost,
5.6. dokazilo o plačilu upravne takse.
V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo) mora prijavitelj plačati upravno takso z veljavnimi plačilnimi instrumenti na
račun Ministrstva RS za finance pri Upravi
za javna plačila, številka računa (IBAN) SI56
011001000315637, koda namena TAXS,
številka sklica SI11 960917111002110123.
Prijavitelj, ki prijavo vloži do vključno 31. 12.
2011 mora plačati upravno takso v skupni
višini 21,02 EUR, in sicer 4,21 EUR za vlogo
(tarifna številka 1) ter 16,81 EUR za izdajo
odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Od vključno 1. 1.
2012 dalje mora prijavitelj za prijavo plačati
upravno takso v skupni višini 22,66 EUR, in
sicer 4,54 EUR za vlogo (tarifna številka 1)
in 18,12 EUR za izdajo odločbe ali sklepa,
s katerim se konča postopek (tarifna številka 3).
Vsa zahtevana dokazila, razen dokazil
iz točk 5. 5. in 5. 6., morajo biti originali ali
overjeni prepisi. Sklad predloženih dokazil
ne vrača.
Dokazila so lahko predložena v tujem
jeziku, vendar ima sklad pravico zahtevati
prevod takega dokazila.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada.
Ker javni razpis določa odprti rok prijave,
bodo za štipendiranje oziroma sofinanciranje glede na predmet razpisa pod točko A in
B izbrani tisti prijavitelji, katerih vloge bodo
izpolnjevale razpisne pogoje, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev, ki so na voljo za posamezno
točko javnega razpisa.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi naslednja razmejitvena me-

rila, pri čemer se vsako naslednje merilo
upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti
po predhodnem merilu:
1. prijavitelju za doktorskega študenta
oziroma doktorskemu študentu še niso bila
podeljena sredstva za raziskovalno sodelovanje po katerem izmed predhodnih razpisov sklada,
2. dosežki prijavljenega doktorskega
študenta na študijskem, znanstvenem oziroma strokovnem področju, kot so objava
člankov ali drugih strokovnih gradiv in prispevkov ter aktivna udeležba na konferencah, ki so vpisani v Slovenski kooperativni
online bibliografski sistem in servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev upošteva
število vpisov v COBISS,
3. doktorski študent je vpisan v višji
letnik študija.
Komisija pripravi predlog upravičencev
tako, da nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja,
ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za posamezno točko javnega razpisa,
prejel le sorazmerni del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu prijavitelju dodelijo
sredstva le v sorazmernem delu zaprošenega zneska do skupne višine razpoložljivih
sredstev glede na posamezno točko javnega razpisa.
Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka, se
zavrnejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo razpisnih
pogojev, se zavrnejo.
7. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: sklad vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti
odločbe bo sklad z izbranim prijaviteljem
za predmet razpisa pod točko A sklenil pogodbo o sofinanciranju ter z izbranim prijaviteljem za predmet razpisa pod točko B pogodbo o štipendiranju. Pogodba se izvršuje
le za enkratno raziskovalno sodelovanje
v tujini.
8. Nakazilo sredstev
Za predmet razpisa pod točko A se nakazilo dodeljenih sredstev lahko izvrši šele na
podlagi veljavne pogodbe o sofinanciranju
praviloma v roku osmih (8) dni od prejema
obvestila prijavitelja o odhodu doktorskega
študenta na raziskovalno delo v tujino.
Za predmet razpisa pod točko B se nakazilo dodeljenih sredstev izvrši po sklenitvi
pogodbe o štipendiranju v enkratnem znesku na osebni račun štipendista, ki je odprt
pri banki v Republiki Sloveniji.
Prijavitelj za predmet javnega razpisa
pod točko A in B sme prejeta sredstva porabiti izključno za namen, za katerega jih
je pridobil.
9. Pogodbene obveznosti
Prijavitelj je dolžan zagotoviti ustrezno
izvedbo raziskovalnega sodelovanja in skladu predložiti:
– v roku enega meseca po zaključku raziskovalnega dela v tujini, poročilo o opravljenem raziskovalnem delu, potrjeno s strani
domačega in tujega mentorja. Iz poročila
mora biti razviden potek raziskovalnega sodelovanja, točni datumi raziskovalnega sodelovanja, ugotovitve ipd.,
– v roku enega meseca po zaključku raziskovalnega dela v tujini, potrdilo gostujoče
institucije o trajanju raziskovalnega sodelovanja (podpisano in žigosano),
– v 30 dneh po zaključku tistega študijskega leta, v katerem se je raziskovalno
sodelovanje zaključilo, potrdilo izobraževalne ustanove, na kateri je doktorski študent
v Republiki Sloveniji vpisan, da je ta razisko-
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valno delo v tujini vrednotila kot del obveznosti študijskega programa, ki ga opravlja
ta doktorski študent na tej ustanovi.
S pogodbo o sofinanciranju ali s pogodbo štipendiranju bodo podrobneje urejena
tudi druga določila pogodbenega razmerja.
10. Dostopnost dokumentacije: razpisna
dokumentacija, skupaj z besedilom javnega
razpisa in prijavnico, je na voljo na spletni
strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana,
v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med
9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14 uro.
11. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
s pripisom: »za 123. javni razpis«.
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do
vključno petka, 31. 8. 2012.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev
prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro,
v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med
9. in 14. uro.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in
vsebuje vse zahtevane priloge in podatke,
ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne
bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani
k dopolnitvi prijave. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom
za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne
bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa,
bodo zavrnjene.
Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti sklad.
O morebitni pritožbi zoper odločbo bo
odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je
pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi
prijavitelji.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada,
www.sklad-kadri.si, v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa med uradnimi
urami, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro,
ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri Sabini
Mikuletič, e-pošta sabina.mikuletic@skladkadri.si, tel. 01/434-15-50.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 106/2011
Ob-5716/11
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09), Poslovnega in finančnega načrta Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2011, ki ga je Vlada
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Republike Slovenije sprejela na 131. redni
seji dne 21. 4. 2011, njegovega rebalansa,
ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela
na 159. seji dne 17. 11. 2011, ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09),
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje pedagoškega
ali raziskovalnega sodelovanja
tujih državljanov v Sloveniji
za leto 2011 (111. JR)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje tujih gostujočih znanstvenikov v Republiki Sloveniji za neprekinjeno eno do
devetmesečno pedagoško sodelovanje ali
tri do dvanajstmesečno raziskovalno sodelovanje.
Pedagoško ali raziskovalno sodelovanje
v Republiki Sloveniji se mora pričeti med
vključno 1. 9. 2011 in 31. 12. 2012.
2. Vrednost javnega razpisa: višina sredstev javnega razpisa znaša 400.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja znaša 1.500,00 EUR
mesečno za vsak dopolnjen mesec trajanja
pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja tujega državljana v Republiki Sloveniji.
3. Pogoji javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je izobraževalna ustanova s sedežem
v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prijavitelj), ki izvaja javno veljavne visokošolske
programe, če prijavlja gostujočega znanstvenika za pedagoško sodelovanje;
– je pravna oseba javnega ali zasebnega
prava (v nadaljevanju: prijavitelj), vpisana
v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne
in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS), za raziskovalno sodelovanje gostujočega znanstvenika
na projektih ali programih, ki so predhodno
odobreni s strani ARRS ali se izvajajo v okviru odobrenih mednarodnih projektov (npr.
sodelovanje v okvirnih programih Evropske
unije na področju raziskav in tehnološkega
razvoja) in zagotavlja osnovni vir financiranja raziskav;
– za prijavljenega gostujočega znanstvenika mu ni bilo odobreno sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja
po predhodnih javnih razpisih sklada, objavljenih od vključno 1. 1. 2008 dalje,
– za pedagoško ali raziskovalno sodelovanje gostujočega znanstvenika na projektu, ki ga uveljavlja za sofinanciranje, še
ni prejel drugega financiranja iz državnih ali
javnih sredstev.
Pogoje iz prejšnjega odstavka mora prijavitelj izpolnjevati celoten čas sofinanciranja sodelovanja.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči
znanstvenik, ki ga prijavi prijavitelj:
– ima dosežen naziv doktor znanosti
s področja, relevantnega za prijavljeno pedagoško ali raziskovalno sodelovanje, in za
ta študij ni prejemal štipendije v Republiki
Sloveniji,
– ni državljan Republike Slovenije,
– ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije,
– bo imel v času pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja urejeno začasno
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prebivanje v Republiki Sloveniji v skladu
s SPP in zakonom, ki ureja bivanje tujcev
v Republiki Sloveniji,
– ni opravljal več kot 12 mesecev pedagoškega ali raziskovalnega dela v Republiki Sloveniji z odobrenim sofinanciranjem
po predhodnih javnih razpisih sklada pri drugih prijaviteljih,
– gostujoči znanstvenik na pedagoškem
sodelovanju bo vsak teden opravil vsaj 4
pedagoške ure neposredne pedagoške obveznosti (predavanja, vaje, nastopi, hospitacije, seminarji ali primerljivo).
Pogoje iz prejšnjega odstavka mora gostujoči znanstvenik izpolnjevati celoten čas
sofinanciranja sodelovanja.
Prijavitelj lahko posameznega tujega
gostujočega znanstvenika po tem javnem
razpisu prijavi le enkrat, in sicer za obdobje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja, za katerega prijavitelju še niso bila
podeljena sredstva po predhodnih javnih
razpisih sklada.
Prijavitelj lahko po tem javnem razpisu pridobi sredstva v najvišji višini
18.000,00 EUR za pedagoško sodelovanje
pri istem študijskem programu ali za raziskovalno sodelovanje na istem raziskovalnem
programu ali projektu.
4. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in
podpisano s strani zakonitega zastopnika
prijavitelja.
Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti predložena dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– potrdilo o pridobljenem doktorskem nazivu gostujočega znanstvenika,
– izjava gostujočega znanstvenika
o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa in
o tem, da soglaša, da ga prijavitelj prijavi na
ta javni razpis za pridobitev sredstev za sofinanciranje njegovega sodelovanja,
– dokazilo o plačilu upravne takse.
V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo) mora prijavitelj plačati upravno takso z veljavnimi plačilnimi instrumenti na
račun Ministrstva RS za finance pri Upravi
za javna plačila, številka računa (IBAN) SI56
011001000315637, koda namena TAXS,
številka sklica SI11 960917111002110111.
Prijavitelj, ki prijavo vloži do vključno 31. 12.
2011 mora plačati upravno takso v skupni
višini 21,02 EUR, in sicer 4,21 EUR za vlogo
(tarifna številka 1) ter 16,81 EUR za izdajo
odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Od vključno 1. 1.
2012 dalje mora prijavitelj za prijavo plačati
upravno takso v skupni višini 22,66 EUR, in
sicer 4,54 EUR za vlogo (tarifna številka 1)
in 18,12 EUR za izdajo odločbe ali sklepa,
s katerim se konča postopek (tarifna številka 3).
Vsa zahtevana dokazila razen dokazilo
iz druge alineje zgornjega odstavka so lahko
kopije, vendar ima sklad pravico na vpogled zahtevati original. Oddanih originalov
ali overjenih prepisov sklad ne vrača.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada.
V postopku javnega razpisa z odprtim
rokom prijave prejmejo sredstva tisti prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa,

in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih
vlog do porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, se za odločitev
o upravičencih uporabi naslednja razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje
upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti
po predhodnem merilu:
1. prijavljeni gostujoči znanstvenik bo
opravljal pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji,
2. reference in dosežki prijavljenega
gostujočega znanstvenika na znanstvenem
ali strokovnem področju, kot so objava člankov ali drugih gradiv in prispevkov, pri čemer
se za razvrstitev upoštevajo le elektronski
viri, dostopni na spletnem naslovu in navedeni v vlogi,
3. dosežki vodje projekta, na katerem bo sodeloval gostujoči znanstvenik
v okviru raziskovalnega sodelovanja, ali nosilca predmeta, na katerem bo sodeloval
gostujoči znanstvenik v okviru pedagoškega sodelovanja, na znanstvenem ali strokovnem področju, kot so objava člankov ali
drugih gradiv in prispevkov, ki so vpisani
v Slovenski kooperativni bibliografski sistem
in servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev upošteva število vpisov v COBISS.
Vsako naslednje merilo se uporabi le,
če po predhodnem merilu ne bi bilo možno
razvrstiti prijaviteljev.
Razpisna komisija pripravi predlog upravičencev tako, da nanj uvrsti tudi tistega
prijavitelja, ki bi glede na višino še razpoložljivih sredstev prejel le sorazmerni del
zaprošenih sredstev, pri čemer se temu prijavitelju dodelijo sredstva le v sorazmernem
delu zaprošenega zneska do skupne višine
razpoložljivih sredstev na javnem razpisu.
Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
6. Obravnavanje vlog, sklepanje pogodb
o sofinanciranju in nakazilo sredstev
Direktor sklada vsem prijaviteljem izda
odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe in po prejemu s strani prijavitelja predloženega obvestila o prihodu
tujega gostujočega znanstvenika bo sklad
z izbranim prijaviteljem sklenil pogodbo
o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju se izvršuje le za enkratno pedagoško
ali raziskovalno sodelovanje gostujočega
znanstvenika v Republiki Sloveniji.
V obvestilu o prihodu raziskovalca mora
prijavitelj navesti:
– številko in datum izdaje dovoljenja za
začasno prebivanje raziskovalca v Republiki
Sloveniji zaradi zaposlitve ali dela, za raziskovalce, ki niso državljani države članice
Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora,
– številko in datum izdaje potrdila o prijavi prebivanja raziskovalca v Republiki Sloveniji za raziskovalce, ki so državljani države
članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora,
– datum začetka pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja glede na veljavnost
dovoljenja za prebivanje ali glede na prijavo
prebivanja.
Nakazilo dodeljenih sredstev se praviloma izvrši v 8 dneh po sklenitvi pogodbe
o sofinanciranju.
7. Pogodbene obveznosti
Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo
pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja tujega gostujočega znanstvenika v do-
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govorjenem obsegu in trajanju ter v roku
enega meseca po zaključku sodelovanja
skladu predložiti poročilo o opravljenem pedagoškem ali raziskovalnem sodelovanju
tujega gostujočega znanstvenika. Poročilo
bo podrobneje urejeno s pogodbo o sofinanciranju.
S pogodbo o sofinanciranju bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja.
8. Dostopnost dokumentacije: besedilo
javnega razpisa, prijavnica in obrazec za soglasje gostujočega znanstvenika so na voljo
na spletni strani, www.sklad-kadri.si ter na
naslovu sklada na Dunajski 22, Ljubljana,
v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med
9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro.
9. Rok in način oddaje vloge
Vloge morajo biti predložene Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
s pripisom: »za 111. javni razpis«.
Rok za zbiranje vlog je določen kot odprti rok in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja
do porabe sredstev, vendar najkasneje do
31. 12. 2012.
Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad
prejme pred iztekom roka za vložitev vlog.
Če prijavitelj pošlje vlogo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme vlogo, šteje
dan oddaje na pošto.
Vlogo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro,
v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med
9. in 14. uro.
Vloge, vložene po izteku roka za vložitev
vlog, bo sklad zavrgel.
Vloga se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in
vsebuje vse zahtevane priloge in podatke,
ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne
bodo oddali popolne vloge, bodo pozvani
k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki ne
bo dopolnjene v skladu s pozivom, bodo
zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene.
Če prijavitelj odstopi od vloge, mora
o tem pisno obvestiti sklad.
O morebitni pritožbi zoper sklep ali odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad v roku petnajstih dni od
prejema sklepa ali odločbe. Pritožnik mora
v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi
katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada,
www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko
med uradnimi urami, vsak delovni dan med
9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in
16. uro, pri Katji Cankar, e-pošta: katja.cankar@sklad-kadri.si, tel. 01/434-58-93.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 6316-9/2011-1
Ob-5715/11
Na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11 in 72/11) ter v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
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61/06 – ZDru-1, 112/107 in 9/11) ter na
podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za
razpise, št. 6319-1/2011-4 z dne 25. 7. 2011,
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Bleiwesova cesta 30,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
dejavnosti osrednjih specializiranih
informacijskih centrov
v obdobju 2012–2014
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiwesova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: ARRS).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov (v nadaljevanju: OSIC)
v obdobju 2012–2014 po znanstvenih vedah
(naravoslovje, tehnika, biotehnika, medicina, družboslovje, humanistika) in sofinanciranje naslednjih njihovih nalog:
– sodelovanje pri optimiranju metodoloških osnov vodenja bibliografij raziskovalcev,
– spremljanje in nadziranje ustreznosti
razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev
po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI,
– organiziranje arbitraže v primeru vsebinsko spornih tipologij (v sodelovanju
z znanstvenoraziskovalnimi sveti ved),
– redigiranje bibliografskih zapisov
s spremembo tipologije v primeru nepravilnih razvrstitev bibliografskih enot,
– vodenje bibliografij raziskovalcev slovenskega rodu, ki delujejo v tujini, in drugih
raziskovalcev, ki niso vključeni v raziskovalne skupine,
– sodelovanje pri povezovanju sistema
COBISS s tujimi informacijskimi viri,
– pomoč uporabnikom pri iskanju znanstvenih vsebin iz področja in
– raziskovalne aktivnosti, ki so pogoj za
izvajanje navedenih nalog.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis
Na javni razpis se lahko prijavi pravna
oseba ali organizacijska enota pravne osebe, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih
organizacij pri ARRS ali druga pravna oseba
ali organizacijska enota pravne osebe, ki
opravlja knjižnično ali drugo informacijsko
dejavnost vsaj pet let in izpolnjuje pogoje
za vpis v evidenco raziskovalnih organizacij
pri ARRS.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so:
– da se ukvarja s knjižnično ali drugo informacijsko dejavnostjo, z uporabo sistema
COBISS, z vzpostavljenimi komunikacijami
med raziskovalnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v mednarodnem prostoru
in da opravlja knjižnično in informacijsko
dejavnost vsaj pet let;
– da zagotavlja ustrezno vodenje dejavnosti OSIC-a (vodja OSIC-a oziroma
strokovnjak za spremljanje, nadzor in razvrščanje bibliografskih zapisov mora imeti najmanj znanstveni magisterij, biti mora
v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju
in sodelovati pri izvajanju dejavnosti OSIC-a
najmanj v obsegu 8 ur na teden);
– da zagotavlja angažiranje ekspertov za
presojo ustreznosti razvrstitve bibliografskih
enot po veljavni tipologiji;
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– da ima ustrezno opremo, prostore in
drugo infrastrukturo za izvajanja dejavnosti
OSIC-a.
4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
je 255.629 EUR letno.
Obseg sredstev po posameznih vedah
je naslednji:
Verifikacija
tipologij*

Druge
naloge*

Skupaj*

za naravoslovje

0,81

0,27

1.08

50.196

za tehniko

0,81

0,27

1.08

50.196

za medicino

0,38

0,18

0.56

26.028

za biotehniko

0,17

0,14

0.31

14.408

za družboslovje

1,21

0,31

1.52

70.647

za humanistiko

0,72

0,23

0.95

44.154

4.10

1.40

5.50

255.629

OSIC

Okvirna vrednost v EUR

* Okvirni letni obseg izvajanja nalog je izražen v ekvivalentih polne zaposlitve
(1=40 ur na teden).
Okvirni obseg sredstev za sofinanciranje
OSIC v letih 2012 in 2014 se lahko spremeni ob upoštevanju pričakovanega obsega
obremenitev OSIC. Sprememba višine letnih sredstev se izvede na podlagi poročila
in predloga Instituta informacijskih znanosti
v Mariboru (IZUM), ki ga potrdi Znanstveni
svet ARRS.
5. Obdobje sofinanciranja: ARRS bo sofinancirala izvajanje nalog OSIC v obdobju
2012–2014. Izvajanje nalog in sofinanciranje se uredi s pogodbo, v skladu s proračunskimi možnostmi.
6. Kriteriji in merila za izbiro med prijavami
Pri ocenjevanju prijav bodo upoštevani
naslednji kriteriji in merila:
– strokovna usposobljenost osebja,
– ustreznost organiziranosti centra za
uspešno izvajanje nalog.
Vrednotenje meril je določeno v metodologiji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje
nalog OSIC, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot to določa pravilnik.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli
prijavitelji, ki bodo izkazali večjo kakovost
programa dela, večjo usposobljenost osebja za opravljanje nalog in boljše pogoje
dela OSIC-a.
7. Prijava na javni razpis
Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen prijavni obrazec ARRSOSIC-RI-01/2011 z opisom referenc sodelujočih ekspertov v posebni prilogi.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
skupaj s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov: osicrazpis@arrs.si
in v enem izvodu v tiskani obliki na naslov
ARRS.
b) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj
– Javni razpis za sofinanciranje programov
dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2012–2014 ter
z navedbo naziva in naslova prijavitelja morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
v glavno pisarno Javne agencije za razisko-

valno dejavnost Republike Slovenije, Bleiwesova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica
s prijavo mora prispeti na naslov ARRS ne
glede na vrsto prenosa do vključno ponedeljka, 9. 1. 2012, do 12. ure. Kot pravočasne
se štejejo tudi prijave oddane priporočeno
po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno
ponedeljka, 9. 1. 2012, do 12. ure (poštni
žig). V vsaki pošiljki z oznako: »Ne odpiraj
– Javni razpis za sofinanciranje programov
dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2012–2014« je
lahko le ena prijava.
c) Prijave oddane v elektronski obliki
(morajo biti popolnoma enake kot pisne prijave) morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: osicrazpis@arrs.si do vključno ponedeljka, 9. 1. 2012 do 12. ure.
d) Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri
čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Vsi podatki v prijavnem obrazcu v elektronski obliki morajo biti identični
podatkom v prijavnem obrazcu v pisni obliki.
V postopku izbora prijav bo Agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke
in dokazila ter prispejo na Agencijo v roku,
določenem s tem razpisom. Nepravočasnih
in nepravilno označenih prijav komisija za
odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave
bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11). Dodatne
dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma do konca marca 2012.
10. Kraj, datum in čas odpiranja prijav:
odpiranje prijav bo v sredo, 11. 1. 2012,
ob 10. uri v sejni sobi Javne agencije za
raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije, Bleiwesova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno
označene prijave.
11. Odgovorna oseba za dajanje informacij
v času objave razpisa: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na ARRS pri
Marici Žvar osebno ali po tel. 01/400-59-42,
vsak delavnik, med 9. in 13. uro, ali po elektronski pošti: marica.zvar@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 605/2011
Ob-5696/11
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije
zastopa dr. Boštjan Žekš, minister (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi
javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja
ponudb: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana.
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2. Predmet prodaje
Predmet prodaje je kulturni spomenik državnega pomena graščina Socka z zemljiščem, dvoriščem in potjo, ki obsega parc.
št. 837 – dvorišče, v izmeri 1214 m2, poslovno stavbo, v izmeri 141 m2, stanovanjsko
stavbo, v izmeri 118 m2, garažo, v izmeri
36 m2 (ID-št. stavbe 183 – del št. 3 in IDšt. stavbe 188 – del št. 1), parc. št. 838
– poslovno stavbo, v izmeri 238 m2, parc.
št. 839 – stanovanjsko stavbo, v izmeri
580 m2 (stavba z naslovom Socka 30, Vojnik – ID-št. stavbe 187 – del št. 1, del št. 2 in
del št. 3) in parc. št. 712/2 – cesto, v izmeri
816 m2, vse 1047, k.o. Čreškova.
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, niso proste oseb in stvari,
ker v nepremičninah živita 4- in 5-članska
družina.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin na podlagi prodajne pogodbe.
4. Predkupna pravica
Na nepremičninah obstaja zakonita predkupna pravica po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03
– popr.) in Odloka o predkupni pravici Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 38/05).
Nepremičnine (v nadaljevanju: Graščina
Socka) se na javnem razpisu prodajajo kot
celota.
Prodajalec bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, če Občina Vojnik ne bo uveljavila predkupne
pravice v skladu z 87. členom ZUreP-1, in
sicer v 15 dneh po izteku roka za uveljavljanje predkupne pravice občine. Če bo
občina izkoristila svojo predkupno pravico,
bo najugodnejšemu ponudniku vrnjena vplačana varščina.
5. Izklicna cena: za nepremičnino,
ki je predmet prodaje, je izklicna cena
300.000,00 EUR. Ponudbena cena mora
biti zaokrožena na 1000 EUR. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. Če bi enako ceno
ponudila dva ali več ponudnikov, se bodo
z najugodnejšimi ponudniki opravila dodatna pogajanja.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe
na račun, št. 01100-6300109972, sklic na
številko 18 35114-7200005-78130011. Plačana varščina se všteje v kupnino. Plačilo
kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
7. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po sklenitvi in notarski overitvi pogodbe, plačilu kupnine in vknjižbi v zemljiško
knjigo. Če kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto.
8. Informacije: zaprosila za podrobnejše
informacije v zvezi z ogledom in vprašanja
v zvezi z razpisom se lahko naslovijo na
elektronski naslov: gp.mk@gov.si. Po predhodnem dogovoru si je predmet nakupa mogoče ogledati. Kontaktni osebi prodajalca
sta Alenka Kuševič (tel. 01/369-58-40) in
Miran Zupan (tel. 01/400-79-57).
9. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik predloži prijavo tako, da izpolni in podpiše obrazec ponudbe in obrazca
osnutka pogodb, ki so dostopni na spletni strani: http://www.mk.gov.si/. V primeru težav pri dostopu do omenjene spletne
strani se pošlje zahtevek za posredovanje obeh obrazcev na elektronski naslov
gp.mk@gov.si.

Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10% ponujene cene na račun,
št. 01100-6300109972, sklic na številko 18
35114-7200005-78130012. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po sprejemu sklepa o izbiri.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v 15 dneh od poziva ali ne plača kupnine
v 30 dneh po podpisu pogodbe, se vplačana
varščina zadrži.
Izpolnjen obrazec ponudbe, izpolnjena
in podpisana vzorca pogodbe ter dokazilo
o plačani varščini se pošljejo v zaprti ovojnici na naslov prodajalca (Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10,
1000 Ljubljana, Slovenija) s pripisom »Ne
odpiraj, ponudba za nakup Graščine Socka,
št. 3511-11-781303«. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov
ponudnika.
Rok za oddajo ponudbe je 30. 1. 2012.
Ponudbe, ki bodo priporočeno oddane na
naslov prodajalca po poteku roka za oddajo
ponudb (nepravočasne ponudbe), bo komisija, pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in jih neodprte vrnila pošiljatelju. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb
oddajo tudi osebno v vložišču Ministrstva za
kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, vsak
delovni dan od 9. do 15.30, ob petkih pa od
9. do 14.30.
10. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo 2. 2. 2012 ob 10. uri na
naslovu prodajalca: Maistrova ulica 1, 1000
Ljubljana, velika sejna soba v 3. nadstropju.
Predstavniki ponudnikov se izkažejo prodajalcu s pisnim pooblastilom ponudnika,
razen če je ponudnik prisoten osebno kot
fizična oseba oziroma kot zakoniti zastopnik
pravne osebe. Nepooblaščeni ponudniki ne
morejo opravljati dejanj za ponudnika.
11. Drugi pogoji:
– v postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno
s pravnim redom Republike Slovenije lahko
postanejo lastniki nepremičnin;
– ponudniki morajo s ponudbo predložiti
projektno nalogo z opisom rabe kulturnega
spomenika, ki bo skladna z Odlokom o razglasitvi Graščine s parkom Socka za kulturni
spomenik državnega pomena (Uradni list
RS, št. 81/99 in 111/00) in predvideno finančno konstrukcijo;
– ponudniki morajo s ponudbo predložiti
dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan zbiranja ponudb ne sme biti starejše od 30 dni (tuji ponudniki morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njihovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske ponudnike, kolikor takega potrdila
ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavljajo, da imajo
plačane davke in prispevke);
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec;
– nepremičnine so na prodaj po načelu
videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane;
– ponudbe morajo biti veljavne 4 mesece, šteto od zadnjega dneva roka za oddajo
ponudb.
12. Komisija Ministrstva za kulturo, pooblaščena za izvedbo postopka, oziroma
Vlada Republike Slovenije lahko kadarkoli
ustavi postopek prodaje do sklenitve prav-
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nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. Najugodnejši
ponudnik nima do prodajalca nobenih pravic
in obveznosti zaradi nezmožnosti sklenitve
pogodbe, če je bila pri tem upoštevana predkupna pravica v skladu z ZUreP-1.
Ministrstvo za kulturo
Št. 597/2011
Ob-5689/11
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju:
Sklad KZG RS): objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 733/18, njiva, v izmeri 1013 m2,
k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu. Zemljišče je po planu opredeljeno kot območje
stavbnih zemljišč, podrobnejša namenska
raba: del SS-stanovanjske površine, del CDobmočje centralnih dejavnosti. Izklicna cena
zemljišča znaša 145.872,00 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 2
Parc. št. 873/3, travnik, v izmeri 1990 m2,
k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu. Zemljišče je po planu opredeljeno kot območje
stavbnih zemljišč, podrobnejša namenska
raba: SS-stanovanjske površine. Na zemljišču ima občina zakonito predkupno pravico
na podlagi Odloka o predkupni pravici Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 97/08). Izklicna cena zemljišča znaša
286.560,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 3
Parc. št. 206/8, travnik, v izmeri 1406 m2,
k.o. 1455 – Bršljin. Zemljišče je po planu
opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč,
podrobnejša namenska raba: ZP-parki. Izklicna cena zemljišča znaša 202.464,00 EUR
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 4
Parc. št. 1023, travnik, v izmeri 221 m2,
k.o. 2207 – Bovec, v deležu do 1/6. Zemljišče je po planu opredeljeno kot območje
stavbnih zemljišč, podrobnejša namenska
raba: SS-stanovanjske površine. Izklicna
cena zemljišča znaša 4.440,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni, in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 23. 12.
2011, do 12.ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča
pod zap. št. _____– Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na račun Sklada KZG RS, št. 01100-6030960677,
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-13/2011 za javni razpis. Po-
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nudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo
vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih
dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru
uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnikov bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu
ponudbe s strani solastnikov oziroma v petih
dneh po poteku roka za sprejem ponudbe
s strani solastnikov.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
V primeru, da občina v skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na zemljišču
pod zap. št. 2 uveljavlja predkupno pravico,
bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb v skladu z 88. členom istega
zakona občini podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnine po najvišje doseženi ceni
iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi
izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se
šteje, da nepremičnine ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo
Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad sklenil
prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega
zakonika lahko solastniki na zemljišču pod
zap. št. 4 uveljavljajo predkupno pravico.
Prodajalec bo po izvršenem komisijskem
odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za
prodajo solastniškega dela nepremičnine po
najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku. O ponudbi se mora solastnik izjaviti
najpozneje v petnajstih dneh od prejema
ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnine
ne bo kupil. Če solastnik v petnajstih dneh
sprejme ponudbo, bo Sklad KZG RS z njim
sklenil prodajno pogodbo. Če solastnik
ponudbe ne sprejme, bo Sklad KZG RS
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom v postopku javnega zbiranja
ponudb.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora
plačati v celoti, najkasneje v 8 dneh od
izstavitve računa, pri čemer se položena
varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine
v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po
prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne
pogodbe, Sklad KZG RS zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne
kupnine v 8 dneh od izstavitve računa, pa
velja, da je pogodba razvezana na podlagi
samega zakona, Sklad KZG RS pa zadrži
njegovo varščino.
Kupnina zajema ceno za zemljišče, ponujeno s strani izbranega ponudnika, povečano za strošek sestave kupoprodajne pogodbe in vložitev zemljiškoknjižnega predloga,
skladno z veljavnim Cenikom za pripravo
soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2011, sprejetim
s strani Sklada KZG RS, ter strošek cenitve ali drug strošek, kolikor je ta naveden
v opisu zemljišča pod posamezno zaporedno številko.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene
ali bodo prispele po preteku razpisnega roka
ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom, in
ponudbe, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
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Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 27. 12. 2011 ob 12. uri, na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska 58, Ljubljana, lahko
sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru
(tel. 01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-5662/11
Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1,
1433 Radeče kot prodajalec na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS
Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
18. člena Statuta Občine Radeče (NPB 1
z dne 25. 1. 2010) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 13/11) objavlja
javni razpis
za prodajo stanovanja po metodi
javnega zbiranja ponudb
l. Predmet prodaje
Stanovanje št. 1, k.o. 1862-Radeče (ID
5662450), ki se nahaja v kletnem delu večstanovanjskega objekta v stavbi št. 745, stoječi na parc. št. 367/18, k.o. 1862-Radeče,
na naslovu Titova ulica 12, 1433 Radeče.
Stanovanje skupno meri 63,16 m2 in obsega:
– soba, v izmeri 13,38 m2,
– soba, v izmeri 13,07 m2,
– soba, v izmeri 15,95 m2,
– kuhinja, v izmeri 8,94 m2,
– kopalnica, v izmeri 7,13 m2,
– hodnik, v izmeri 4,69 m2.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
III. Pogoji prodaje:
1. Lastnik nepremičnine je Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1,1433 Radeče.
2. Izhodiščna vrednost predmetnega stanovanja na podlagi Cenilskega izvida z dne
19. 4. 2011 sodnega cenilca za področje
gradbeništva – splošno Mirana Tomšiča, gr.
inž., Florjanska 44 c, 8290 Sevnice, znaša
33.097,00 €.
3. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
IV. Način in rok plačila kupnine
Kupec je dolžan plačati kupnino v roku
30 dni od podpisa prodajne pogodbe. Dogovorjeni rok plačila kupnine je bistvena
sestavina pogodbe in se zato šteje, da je
v primeru zamude kupca pri plačilu kupnine
pogodba razdrta po samem zakonu.
Ponudnik je dolžan vplačati varščino za
resnost ponudbe v višini 10% ponujene cene

za predmetno stanovanje na račun Občine
Radeče, št. 01299-0100003393, odprt pri
UJP Žalec, sklic 00 7200010 s pripisom
»varščina – stanovanje«. Izbranemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino,
neizbranim ponudnikom pa bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 15 dni po sprejemu
sklepa o izbiri.
Kupec je poleg kupnine dolžan plačati
stroške notarske overitve podpisa prodajalca, stroške zemljiškoknjižne izvedbe ter
morebitne ostale stroške v zvezi z izvedbo
prodajne pogodbe, ki niso všteti v kupnino.
V. Pogoji sodelovanja:
1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije.
2. Pisne ponudbe morajo vsebovati:
a) naslednje osebne podatke in listine:
– če je ponudnik fizična oseba ali samostojni podjetnik posameznik: ime in priimek
ter naslov stalnega bivališča, telefonsko
številko, potrdilo o državljanstvu ali kopijo
osebnega dokumenta, davčno številko in
številko TRR, s.p. pa tudi izpisek iz sodnega
registra, star največ 30 dni,
– če je ponudnik pravna oseba: firmo
ter sedež ponudnika, telefonsko številko,
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, Id. Št. za DDV, matično
številko, številko TRR, dokazilo o plačanih
davkih in prispevkih, staro največ 30 dni;
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne;
c) dokazilo o plačani varščini
d) ponudnikovo izjavo, da se strinja s pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom.
3. Rok za oddajo ponudbe je do vključno
dne 19. 12. 2011. Ponudniki svoje ponudbe
z dokazili posredujejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana
Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom: « Javno
zbiranje ponudb za prodajo stanovanja «.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če prispe na zgoraj navedeni naslov do vključno
19. 12. 2011 (upošteva se datum poštnega
žiga do vključno 19. 12. 2011). Nepravočasnih oziroma prepoznih ponudb prodajalec
ne bo upošteval.
4. Skrajni rok za sklenitev pogodbe o prodaji nepremičnine je 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
VI. Postopek izbire
1. Prispele ponudbe bodo komisijsko odprte in pregledane, pri čemer ne bo javnega
odpiranja ponudb. Pri izbiri najugodnejšega
ponudnika bodo upoštevane le tiste pravočasne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse
razpisane pogoje. Prodajalec bo kot veljavne štel le ponudbe, kjer bo ponujena cena
enaka ali višja navedeni izhodiščni ceni.
V primeru, da enako najvišjo ceno ponudita
dva ali več ponudnikov, bo prodajalec pozval najugodnejše ponudnike k oddaji nove
ponudbe. Prodajalec bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.
2. Merilo za izbor ponudnika je najvišja
ponujena cena.
3. Prodajalec bo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika sprejel najkasneje
v roku 15 dni po izteku roka za prijavo.
4. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva bosta izvedena takoj po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov.
5. Dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetnega poslovnega prostora zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v času uradnih ur pri Nataši Žnidaršič Mavri,
tel. 03/56-805. Ogled poslovnega prostora
je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Radeče
Št. 430-38/2011
Ob-5663/11
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi določil Odloka o 1. rebalansu proračuna
Občine Zagorje ob Savi za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 80/11) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije
in izvedbe javne prireditve
»Silvestrovanje 2011/2012 na prostem«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije
in izvedbe novoletne prireditve »Silvestrovanje 2011/2012 na prostem«, ki obsega organizacijsko tehnični del in programski del.
II. Organizacija in izvedba prireditve obsega
– ureditev prireditvenega prostora (oder
s streho zaprt s treh strani in z dvema grelnima gobama, ozvočenje in razsvetljava,
tonski in lučni tehniki, prevozi, postavitve in
montaže, odrska in druga potrebna tehnična
oprema, alu konstrukcija, grelna goba pri
mešalnem pultu, pagoda za začasno zunanjo garderobo z grelno gobo, varovalne
ograje),
– garderoba za nastopajoče, prenosne
sanitarije, koši za odpadke ipd.,
– video projekcija,
– program prireditve oziroma zagotovitev primernih glasbenih izvajalcev, hrana,
pijača in potrebne prenočitve za tehnike in
glasbene izvajalce,
– zagotovitev redarske službe in zdravstvene pomoči v času prireditve,
– gostinsko ponudbo za obiskovalce prireditve,
– koordinacijo vseh akterjev prireditve in
samo izvedbo prireditve ter
– ostale zahteve, razvidne iz razpisne
dokumentacije.
Prireditev mora biti izvedena na ploščadi pred Weinbergerjevo hišo v Zagorju ob
Savi dne 30. 12. 2011 (od 20. do 1. ure
naslednjega dne) in 31. 12. 2011 (od 20. do
4. ure naslednjega dne).
III. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke,
dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter mora biti izdelana izključno
na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki
so registrirane in imajo ustrezno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
Ponudniki morajo ponuditi celotno organizacijo in izvedbo razpisane prireditve.
Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo
organizacijsko tehničnega ali le izvedbo programskega dela bodo izločene.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo pri izbiri ponudbe
uporabljena naslednja merila:
– večji delež lastnih oziroma sponzorskih
sredstev,
– program ponujene prireditve, ki v celoti
izpolnjuje pričakovanja občine, upoštevaje

pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje
strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po
obsegu podobnih prireditev.
Po zaključku prireditve poda izvajalec
končno finančno in vsebinsko poročilo s priloženimi dokazili – računi.
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje razpisane novoletne
prireditve znaša 48.000,00 EUR z vključenim DDV.
Na osnovi pogojev in meril bo Občina
Zagorje ob Savi sofinancirala prireditev v višini razpisanih sredstev. Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu
zagotovljen po izvedbi prireditve in sicer
v roku 30 dni po prejemu končnega vsebinskega in finančnega poročila iz prejšnje
točke javnega razpisa in dostavi kopij računov in plačil izvajalcem najmanj v višini
razpisanih sredstev.
Rok za črpanje odobrenih sredstev je
najkasneje do 31. marca 2012.
Poleg višine razpisanih sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi
zagotavlja:
– brezplačno uporabo prostora za izvedbo prireditve,
– plačilo priklopa, odklopa in porabe električne energije brez priključnih omaric,
– oglaševanje novoletne prireditve v medijih in drugo reklamiranje.
V. Rok za predložitev ponudb
Obravnavane
bodo
prijave,
ki
bodo predložene pravočasno in bodo pravilno opremljene. Nepravočasne ali nepravilno
opremljene prijave bodo neodprte vrnjene
pošiljatelju.
Prijave morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije
in predložene do vključno dne 12. decembra
2011 do 12. ure po pošti, na naslov Občina
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi ali do tega dne in ure oddane
osebno v sprejemno pisarno občine. Prijave se predložijo v zaprti ovojnici, na kateri
mora biti naslov naročnika z vidno oznako
»Ne odpiraj – Ponudba na javni razpis –
Silvestrovanje 2011/2012«, na hrbtni strani
ovojnice pa mora ponudnik navesti svoj naziv/ime in sedež/naslov.
Javno odpiranje prijav bo dne 15. 12.
2011 ob 13. uri na sedežu Občine Zagorje
ob Savi, v sejni sobi, in ga bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
VI. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu
odločitve. Sklep o izbiri prijave in dodelitvi
sredstev na podlagi mnenja komisije izda
občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa
odloča župan.
VII. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom na voljo v občinski
upravi Občine Zagorje ob Savi, vse dodatne informacije pa vsak delovni dan, na
tel. 03/565-57-30 (Blanka ŠMIT).
S predložitvijo prijave se šteje, da se
ponudnik strinja in sprejema vse pogoje in
merila javnega razpisa.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-5683/11
Na podlagi 5. in 6. člena Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Krško
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(Uradni list RS, št. 97/11) Občina Krško
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
in projektov na področju kulture,
ki jih bo v letu 2012 sofinancirala
Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so programi
in projekti na področju kulture, ki zajemajo
vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske, video,
spletne, multimedialne dejavnosti, založniške (knjige, zgoščenke,...), varstva nematerialne kulturne dediščine ter oblikovanja
arhitekture in krajinske arhitekture.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
1. zavodi, ki delujejo na področju kulture v občini in imajo reference za kakovostno izvedbo programa oziroma projekta,
katerih ustanoviteljica ni lokalna skupnost ali
država, in ZKD Krško, za izvedbo kulturnih
programov, organizacijo kulturnih prireditev
in programov v občini in za knjižno-založniško dejavnost,
2. društva, ki se ukvarjajo s kulturno
dejavnostjo, za redno delo – letni program,
za izvedbo kulturnih programov oziroma
projektov, za organizacijo kulturnih prireditev in nakup in vzdrževanje opreme,
3. posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture za
avtorske projekte.
Do sredstev so upravičeni izvajalci, ki
izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirani za opravljanje kulturne
dejavnosti,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– resorno ne spadajo na druga področja
(šolstvo, šport, znanost, mladi, gospodarstvo…),
– nimajo neizpolnjenih, zapadlih oziroma
neporavnanih obveznosti do Občine Krško.
Pri vseh prijaviteljih se bo upošteval tudi
35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje kulture
za leto 2012 je 76.930,40 EUR, in sicer za
točko 1 do 15%, za točko 2 do 83% in za
točko 3 do 2%. Dejanska vrednost bo določena po sprejetju proračuna Občine Krško
za leto 2012.
5. Merila za izbor programov in projektov
A / Merila za izbor in vrednotenje projektov zavodov in samostojnih ustvarjalcev
na področju kulture in prireditev/projektov
kulturnih društev, ki delujejo na območju Občine Krško
1. Kakovost projekta
2. Prepoznavnost
3. Reference
4. Realizacija pogodbenih obveznosti
do Občine Krško v preteklem letu
5. Potencialni uporabniki (udeleženci)
projekta / ciljne skupine
6. Ustrezna, pregledna in jasna finančna konstrukcija
7. Neprofitnost
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8. Nivo projekta
9. Predvidena dostopnost projekta
javnosti v Občini Krško.
B/ Merila za izbor programov letnih programov kulturnih društev v Občini Krško
Strokovna komisija bo letne programe
kulturnih društev predhodno izbrala po merilih iz sklopa A/. Pogoj za uvrstitev letnega
programa kulturnega društva v nadaljnjo
obravnavo je 55 točk.
Merila za izbor programov letnih programov kulturnih društev v Občini Krško sestojijo iz 1.) posebnih meril po področjih
dejavnosti in 2.) dodatnih meril, ki so skupna
vsem področjem dejavnosti.
1.) Posebna merila se nanašajo na realizacijo programov kulturnih društev v preteklem letu. Pri tem se upošteva: delež novega programa, število samostojnih nastopov
in drugih priložnostnih nastopov, udeležba
na različnih tekmovanjih, dosežena raven
strokovnega spremljanja, sodelovanje na
različnih srečanjih in akcijah drugih organizatorjev,
2.) Dodatna merila pa se nanašajo na
programske posebnosti, obletnico delovanja in dodatek za status društva, ki deluje
v javnem interesu.
C/ Merila za izbor in vrednotenje projektov sofinanciranja in vzdrževanja opreme
kulturnih društev
1. Upravičenost/nujnost
2. Realna, pregledna in jasna finančna konstrukcija
3. Kontinuiteta delovanja.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije z zahtevanimi prilogami,
– reference prijavitelja in umetniških vodij
programov,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe,
– kopija odločbe o statusu (samostojni
ustvarjalci v kulturi) oziroma kopija statuta
(društva, zavodi).
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki
oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2012 morajo biti porabljena v letu
2012.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na
naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, najkasneje do 9. januarja 2012.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali
do 12. ur oddana v glavni pisarni Občine
Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis za
kulturne programe in projekte 2012«. Na
hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Odpiranje prijav bo strokovna komisija
opravila 11. januarja 2012 ob 16. uri, v sejni
sobi »D« Občine Krško. Odpiranje prijav
je javno. Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v osmih dneh od odpiranja prijav prijavitelja
pozvala, da dopolni prijavo v roku 5 dni.
V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo prijava zavržena.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si ali
jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo
v času uradnih ur na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270
Krško.
12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-pošta: bernardka.zorko@krsko.si, v času uradnih dni
od 8. do 10. ure, za ljubiteljske kulturne dejavnosti pa Sonja Levičar, tel. 07/488-16-50,
e-pošta: oi.krsko@jskd.si.
13. Delavnica za pripravo prijave in predstavitev novosti bo v sredo, 14. decembra
2011 ob 17. uri, v sejni sobi »A« Občine
Krško.
Občina Krško
Ob-5684/11
Na podlagi 4. in 5. člena Pravilnika o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje premične in nepremične kulturne
dediščine na območju Občine Krško (Uradni
list RS, št. 97/11) Občina Krško objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov ohranjanja
in vzdrževanja premične in nepremične
kulturne dediščine v Občini Krško
v letu 2012
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa je ohranjanje
in vzdrževanje nepremične kulturne dediščine na območju Občine Krško. Mednje
sodijo:
– kulturni spomeniki državnega in lokalnega pomena, ki so razglašeni z odloki
o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na območju Občine Krško,
– nepremična dediščina (enote, vpisane
v Register nepremične kulturne dediščine),
– premična dediščina (spomenik), ki je
del registrirane nepremične kulturne dediščine.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo: zemljiško
knjižni lastniki, posestniki ali upravljavci kulturne dediščine, ki ima status spomenika ali
pa je vpisana v zbirni register dediščine pod
naslednjimi pogoji:
– enota je razglašena za kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena na
območju Občine Krško oziroma je ovredno-

tena kot kulturna dediščina (enota je vpisana v Register kulturne dediščine),
– posegi, za katere so dodeljena sredstva po tem pravilniku, morajo biti izvedeni
do konca meseca novembra tekočega leta,
– predlagatelj mora imeti zagotovljeno
finančno konstrukcijo za izvedbo prijavljenega projekta,
– predlagatelj mora pridobiti ustrezno
dovoljenje za poseg, kolikor je to potrebno,
v skladu z zakonom o graditvi objektov,
– predlagatelj mora pridobiti kulturnovarstvene pogoje oziroma soglasje pristojnega
ZVKDS; OE Ljubljana,
– za obnovo oziroma vzdrževanje premične dediščine mora predlagatelj pridobiti
mnenje lokalno pristojnega muzeja (Mestnega muzeja Krško).
Pri vseh prijaviteljih se bo upošteval tudi
35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
4. Orientacijska vrednost razpisa:
37.696,00 EUR. Dejanska vrednost bo določena po sprejetju proračuna Občine Krško
za leto 2012.
5. Merila za izbor projektov:
a) stopnja ogroženosti varovane enote
dediščine (upravičenost oziroma nujnost
posega),
b) pomen enote (kakovost in prepoznavnost),
c) raba varovane enote dediščine,
d) realno finančno ovrednotenje in finančna uravnoteženost,
e) dostopnost dediščine javnosti.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe,
– dokazilo o lastništvu/upravljanju,
– projekt obnove in spomeniško varstveno soglasje na projekt obnove oziroma mnenje lokalnega muzeja,
– kratka predstavitev projekta.
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki
oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2012 morajo biti porabljena v letu
2012.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na
naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, najkasneje do 9. januarja 2012.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali
do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine
Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za
vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine 2012«. Na hrbtni strani mora biti naveden
naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
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Odpiranje prijav bo strokovna komisija
opravila 11. januarja 2012 ob 14.30, v sejni
sobi »D« Občine Krško. Odpiranje prijav
je javno. Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v osmih dneh od odpiranja prijav prijavitelja
pozvala, da dopolni prijavo v roku 5 dni.
V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo prijava zavržena.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru
sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si ali
jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo
v času uradnih ur na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270
Krško.
12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-pošta:
bernardka.zorko@krsko.si.
13. Delavnica za pripravo prijave in predstavitev novosti bo v četrtek, 15. decembra
2011 ob 17. uri, v sejni sobi »A« Občine
Krško.
Občina Krško
Ob-5685/11
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju tehnične kulture, ki
se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško
(Uradni list RS, št. 97/11), Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju tehnične kulture, ki jih bo
v letu 2012 sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so: programi
s področja tehnične kulture, in sicer na naslednjih področjih: radioamaterstvo, jamarstvo, modelarstvo, potapljanje z avtonomno
potapljaško opremo, astronomija, druga področja tehnične kulture.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis: na javni razpis se lahko
prijavijo društva in njihove zveze, ki so registrirane pri pristojnem organu za opravljanje
dejavnosti s področja tehnične kulture in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
izvajanje prijavljenih programov/projektov,
– delovanja v razpisanem letu nimajo
sofinanciranega iz proračuna Občine Krško
v okviru posebnih ali drugih proračunskih
postavk,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo
za prijavljene programe oziroma projekte, iz
katerih so razvidni prihodki in odhodki, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz
drugih virov,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi
razpisa predhodnega leta, če so na njem
sodelovali.

Skladno z določbami tega pravilnika se
ne sofinancira:
– programov/projektov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Krško
ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Krško,
– izvajalcev, ki resorno spadajo na druga področja (šport, zdravstvo, sociala, kultura, gospodarstvo idr.
Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ
dva programa.
Pri vseh prijaviteljih se bo upošteval tudi
35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2012
je 9.560 EUR, dejanska vrednost pa bo
določena po sprejetju proračuna Občine
Krško za leto 2012.
5. Osnovna merila za izbor programov:
a) kakovost in realnost predloženega
programa,
b) možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev
v programu,
c) reference prijavitelja,
d) finančna konstrukcija programa,
e) realizacija pogodbenih obveznosti do
Občine Krško v preteklem letu.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2012 morajo biti porabljena v letu
2012.
8. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vloge morajo prosilci poslati
s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati
osebno na naslov: Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje
do 9. januarja 2012. Šteje se, da je vloga
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan
roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v glavni pisarni Občine Krško.
Posamezna vloga na javni razpis mora
biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo upoštevala. Vloge morajo biti oddane v zaprti
kuverti in označene z »Ne odpiraj – Vloga
na razpis za tehnično kulturo 2012«. Na
hrbtni strani mora biti naveden naslov vlagatelja.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila 10. januarja 2012 ob 15. uri
v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpiranje
vlog je javno. Odpiranja se lahko udeležijo
zastopniki vlagateljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v osmih dneh od odpiranja vlog vlagatelja
pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da
je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga
zavržena.
10. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dneh po odpiranju vlog. Na podlagi
ocene vlog, komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega
se izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper
katerega je možna pritožba županu občine. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema
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sklepa. Občina bo z izbranimi prejemniki
sredstev sklenila pogodbo o sofinanciranju
programov v okviru sredstev, zagotovljenih
v proračunu.
11. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo:
razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško,
CKŽ 14, 8270 Krško.
12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-pošta:
bernardka.zorko@krsko.si, v času uradnih
dni od 8. do 10. ure.
13. Delavnica za pripravo prijave in predstavitev novosti bo v torek, 13. decembra
2011 ob 17. uri, v multimedijski dvorani
Mladinskega centra Krško, CKŽ 105, Krško.
Občina Krško
Ob-5686/11
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov in projektov za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Krško (Uradni list RS, št. 97/11), Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
za otroke in mladino, ki jih bo
v letu 2012 sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so programi
za otroke in mladino v Občini Krško v letu
2012, razen programov s področja kulture,
športa, zdravstva in sociale.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: na javni razpis se
lahko prijavijo društva in njihove zveze ter
ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja
dela z mladimi in imajo sedež v Občini Krško. Isti program ne more pridobiti sredstev
iz drugih javnih razpisov Občine Krško.
Pri vseh prijaviteljih se bo upošteval tudi
35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje dela
z mladimi za leto 2012 je 44.040,00 EUR,
dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju proračuna za leto 2012.
5. Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost, zahtevnost in dostopnost predloženega programa,
– realna možnost izvedbe programa
(kadrovski, finančni, prostorski, časovni
pogoji),
– jasno izraženi cilji programa, ki so
v skladu s predmetom razpisa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
in prostovoljcev pri načrtovanju in izvedbi
programa,
– reference prijavitelja – odmevnost programov izvedenih v preteklih letih,
– neprofitnost programa,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije programa,
– realizacija pogodbenih obveznosti do
Občine Krško v preteklem letu.
6. Posredovanje potrebne dokumen
tacije:
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– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2012 morajo biti porabljena v letu
2012.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do
9. januarja 2012 Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni
pisarni Občine Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava
na javni razpis za otroke in mladino 2012«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo komisija opravila 17. januarja 2012 ob 14. uri, v sejni sobi
»D« v prostorih Občine Krško. Odpiranje
prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo
zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. V primeru
nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo
dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od
dneva odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da
dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši
od 15 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku
ne bo dopolnil, bo vloga zavržena.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev,
na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi
sredstev, zoper katerega je možna pritožba
županu občine.
Rok za pritožbo je 8 dni od prejema sklepa.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov
po sprejemu in uveljavitvi proračuna za
leto 2012 in v okviru sredstev zagotovljenih
v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo v času
uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-pošta:
bernardka.zorko@krsko.si, v času uradnih
dni od 8. do 10. ure.
13. Delavnica za pripravo prijave bo v torek, 13. decembra 2011 ob 17. uri, v multimedijski dvorani Mladinskega centra Krško,
CKŽ 105, Krško.
Občina Krško
Ob-5687/11
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Krško (Uradni
list RS, št. 97/11) Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področjih:
A) socialnega varstva,
B) zdravstvenega varstva,
ki jih bo v letu 2012 sofinancirala
Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so: programi
nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofitnih
organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa je:
Pod A 1
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
– programi za aktivno preživljanje prostega časa invalidnih otrok,
– organiziranje prostovoljnega dela
z mladimi in preventivni program za delo
z mladimi,
– programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih skupin
zaradi revščine,
– programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini,
– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
– programi pomoči urejanja in reševanja
socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik
zasvojenosti.
Pod A 2
Programi društev upokojencev, ki imajo
sedež v Občini Krško:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starostnikov,
– programi pozornosti do starejših ob
novem letu in jubilantov,
– drugi programi, ki so utemeljeni na
podlagi analiz in izraženih socialnih težav.
Pod A 3
– programi društev in organizacij, ki se
nanašajo na reševanje romske problematike
v Občini Krško.
Pod B 1
– programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
– programi za promocijo zdravja v občini,
– programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
Pod B 2
Programi za krepitev zdravja:
– zdravstveno terapevtska kolonija za
otroke s cerebralno paralizo.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali
nepridobitne in/ali neprofitne organizacije,
društva ter zavodi ustanovljeni za delovanje na območju Občine Krško, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa za A in
B področje.

Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih
programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov Občine Krško, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih reševali socialne in
zdravstvene probleme svojih članov – občanov Občine Krško,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki
v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo
programe na področju sociale in zdravstva
za uporabnike z območja Občine Krško ob
pogojih, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na
območju Občine Krško oziroma za občane
Občine Krško, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako,
da združujejo člane na področju regije (v
tem primeru se upošteva število članov iz
Občine Krško),
b) so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju socialno varstvenih oziroma zdravstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva, oziroma lahko pri poročilu o delu izkažejo število uporabnikov Občine Krško
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih programov,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno
delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru razpisa,
g) prijavljajo program ali projekt, ki
je predmet javnega razpisa in imajo izdelano
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa,
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov
in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko
delo,...)
Na programski sklop A 2: Programi društev upokojencev, ki imajo sedež v Občini
Krško se lahko prijavijo le:
– društva upokojencev, ki imajo sedež
v Občini Krško.
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu A ali B prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki pa jih lahko
strokovna komisija združi, če meni, da je
to smotrno.
Zavodi, katerih ni ustanovitelj lokalna
skupnost ali država lahko v posameznem
vsebinskem sklopu A ali B prijavijo le en
program.
4. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za obe
področji za leto 2012 je 63.000 EUR, in
sicer:
– za področje A 40.000 EUR,
– za področje B 23.000 EUR.
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5. Merila za izbor programov
Merila za izvajanje letnega programa na
nivoju občine, vsebujejo:
– splošna merila, ki so za vse prijavitelje
enaka (kvaliteta in realnost predloženega
programa, sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu, finančna konstrukcija
programa)
– dodatna merila, ki so opredeljena po
posameznih programskih sklopih,
– merila za sofinanciranje programov
društev, ki nimajo sedeža v Občini Krško.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2012 z vsemi zahtevanimi podatki – za vsak
prijavljen program posebej,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2012 morajo biti porabljena v letu
2012.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na
naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, najkasneje do 9. januarja 2012.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali
do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine
Krško. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Posamezna prijava na
javni razpis mora biti izdelana izključno na
razpisnem obrazcu razpisne dokumentacije
naročnika (Občine Krško).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – Ponudbe
na razpis« s pripisom »za področje A« oziroma »za področje B, odvisno od tega za
katero razpisno področje ponudnik oddaja
ponudbo.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Odpiranje prijav bo strokovna komisija
opravila 12. 1. 2012 ob 14. uri, v sejni sobi
D Občine Krško. Odpiranje prijav ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
prijavitelja v 8 dneh od odpiranja pozvala,
da dopolni vlogo. V primeru, da je prijavitelji
v roku ne bodo dopolnili, bo vloga zavržena.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh po odpiranju prijav. Na podlagi ocene vlog, komisija
pripravi predlog prejemnikov sredstev, na
podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi
sredstev, zoper katerega je možna pritožba
županu občine.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov po
sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto
2012 in v okviru sredstev, zagotovljenih
v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.
krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za

družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Klavdija
Žibert, tel. 07/498-12-03, e-pošta: klavdija.zibert@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Ob-5688/11
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98) in Pravilnika o vrednotenju
športnih programov v Občini Krško (Uradni
list RS, št. 55/11) Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Krško za leto 2012
I. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja športa v Občini
Krško za leto 2012.
II. Orientacijska vrednost razpisa:
Orientacijska vrednost razpisa za leto
2012 je 269.000,00 EUR. Sredstva pridobljena na javnem razpisu uporabljajo od
1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
III. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
1. športna društva in klubi,
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini
Krško
3. zavodi s področja športa, vzgoje in
izobraževanja
4. zavodi, zasebniki ter podjetja, ki so registrirani za izvajanje športne dejavnosti
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
1. da imajo svoj sedež v Občini Krško,
razen društev, ki združujejo invalidne osebe
s stalnim bivališčem v Občini Krško,
2. da imajo organizirano redno vadbo,
oziroma druge redne športne aktivnosti,
3. da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje planiranih programov športa,
4. da imajo urejeno evidenco o članstvu
(društva in zveze),
5. da dostavijo občini podatke o članstvu,
poročilo o realizaciji programov v preteklem
letu, plan dejavnosti in poročilo o doseženih
rezultatih.
V. V letu 2012 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. Športna vzgoja otrok in mladine:
– Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – športne šole,
– Interesna športna vzgoja mladine,
– Športna vzgoja mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport,
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.
2. Športna rekreacija
– 80 urni programi redne vadbe,
– organizacija športno-rekreativnih tekmovanj,
– planinstvo.
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
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5. Šport invalidov
6. Razvojne in strokovne naloge v špor-

– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– velike mednarodne, državne in občinske športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– delovanje športnih zvez.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov
v Občini Krško.
VI. Rok za predložitev ponudb in način predložitve:
Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite do 9. januarja 2012 na naslov: Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
Prijava mora biti predložena v zapečateni
kuverti, ki mora biti na sprednji strani označena z napisom »Ne odpiraj – Javni razpis
šport 2012«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana
najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana na naslovu naročnika.
Prijava mora biti izdelana na prijavnih
obrazcih naročnika (Občina Krško). Priložen
mora biti natančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki.
Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis,
vpišejo v prijavni obrazec sedež organa, pri
katerem je prijavitelj registriran.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
VII. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo strokovna komisija opravila 11. 1.
2012 ob 14. uri, v prostorih Občine Krško.
Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo
dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh
od odpiranja vlog prijavitelja pozvala,da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši
od 15 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku
ne bo dopolnil, bo vloga zavržena.
VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dni od datuma odpiranja prijav. Občina
Krško bo izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju športnih programov po
sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto
2012 in v okviru sredstev, zagotovljenih
v proračunu.
IX. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na spletni strani
Občine Krško, www.krsko.si. Osebno lahko
dokumentacijo dvignete na naslovu Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti,
CKŽ 14, v sobi št. 203, pri Klavdiji Žibert,
tel. 07/498-12-03, ali pri sekretarju Športne
zveze Krško Gašperju Kovaču, Cesta 4. julija 58, tel 051/741-199, vsak delavnik med
8. in 10. uro.
Občina Krško
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Javne dražbe
Št. 7300006403-1
Ob-5699/11
Pošta Slovenije d.o.o. objavlja na podlagi
28. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošte
Slovenije, d.o.o. in Navodilom za upravljanje
z osnovnimi sredstvi (Uradno glasilo Pošte
Slovenije, št. 2/07)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Nezasedeni poslovni prostor Hrastnik,
Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,79 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno
ceno 55.000,00 €.
2. Nezasedeni poslovni prostori Logatec Notranjska cesta 1, v izmeri 162,40 m2,
s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno
112.200,00 €. Na nepremičnini je vpisana
služnost za koriščenje stranskega vhoda
v dobro Telekoma Slovenije d.d.
3. Nezasedeni poslovni prostori bivše
pošte Duh na Ostrem vrhu 47, v izmeri 24,39 m2, za izklicno ceno 14.450,00 €.
4. Nezasedeni poslovni prostori Pesnica pri Mariboru 41, v izmeri 87,00 m2,
s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno
62.000,00 €.
5. Nezasedeni poslovni prostori Gornji
Grad, v izmeri 68,00 m2, za izklicno ceno
47.000,00 €. Predkupno pravico ima Peter
Letonja solastnik dela nepremičnine na isti
lokaciji.
Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine
po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se
mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni.
V primeru, da imetnik predkupne pravice
v navedenem roku ne uveljavlja predkupne
pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim
ponudnikom.
6. Nezasedena stanovanjska hiša Orlica 3 pri Vuhredu, v izmeri 147,90 m2,
s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno
13.135,00 €.
7. Stanovanje Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 64,87 m2, za izklicno ceno
20.750,00 €. Stanovanje je zasedeno.
8. Nezasedeno stanovanje Trbovlje Keršičeva 16a, v izmeri 38,80 m2, za izklicno
ceno 20.605,00 €.
9. Nezasedeno stanovanje Ptuj, Heroja
Lacka 5, v izmeri 13,19 m2, za izklicno ceno
9.000,00 €.
10. Nezasedeno stanovanje Pragersko,
Kolodvorska 17, v izmeri 44,23 m2, za izklicno ceno 29.000,00 €.
Pravila javne dražbe
– javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, III.
nadstropje, v torek, 20. 12. 2011 ob 12. uri;
– javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj
dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je
najmanj 200,00 €, če izklicna cena za nepremičnino ne presega vrednosti 20.000,00 €,
oziroma 500,00 €, v primeru, ko izklicna
cena presega vrednost 20.000,00 €;
– dražitelj mora vplačati pred začetkom
dražbe varščino v višini 10% izklicne cene
nepremičnine na TRR Pošte Slovenije,

d.o.o., št. 90672-0000040025, pri Poštni
banki Slovenije in pred licitacijo predložiti
potrdilo o plačilu varščine;
– izlicitirana vrednost nepremičnine ne
more biti nižja od izklicne vrednosti;
– kupec plača poleg izlicitirane vrednosti
nepremičnine še predpisan davek;
– na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti
potrdilo o registraciji in pooblastilo za dražitelja, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti osebni
dokument;
– na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno;
– ugovori na potek dražbe se lahko dajo
do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa
jih vodja dražbe;
– uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na
dražbi niso uspeli, pa se varščina brez
obresti vrne v 15 dneh po končani dražbi.
V primeru uveljavljanja predkupne pravice pri nepremičnini pod številko 5 se vrne
varščina uspelemu dražitelju brez obresti,
v roku 15 dni od prejema obvestila o uveljavljanju predkupne pravice, oziroma 15 dni
po poteku 30 dnevnega roka za uveljavitev predkupne pravice.
Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe,
razen v primeru nepremičnine iz zaporedne
številke 5, za katero se mora pogodba skleniti v 30 dneh po poteku 30 dnevnega roka
za uveljavitev predkupne pravice.
Kupec mora celotno kupnino poravnati
v roku 15 dni po podpisu in overitvi pogodbe.
Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži
varščino.
Dodatne informacije in dogovori za ogled
nepremičnin so možni:
– za nepremičnine pod številko 4, 5 in 7,
na tel. 03/424-36-20, Gabriela Svete,
– za nepremičnino pod številko 1 in 8, na
tel. 01/243-16-58, Štefan Hrustek,
– za nepremičnino pod številko 2, 3, 6, 9
in 10, na tel. 02/449-27-15, Franc Kerenc.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-5726/11
SIJ – Slovenska industrija jekla d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, zastavni upnik,
na podlagi določil Dodatka št. 3 k posojilni
pogodbi in dodatka k sporazumu o zavarovanju denarne terjatve z zastavo poslovnih
deležev v obliki notarskega zapisa opr. št.
SV-1208/2011 notarke Nade Kumar z dne
10. 6. 2011 in določili 167. člena SPZ objavlja
4. javno dražbo
I. Dejstva, povezana s prodajo
Zastavni upnik SIJ – Slovenska industrija
jekla d.d. ima v zavarovanje svoje terjatve
po posojilni pogodbi št. 03/10-SV1 za kratkoročno posojilo in Sporazumu o zavarovanju denarne terjatve z zastavo poslovnih
deležev, z dne 13. 8. 2010, v obliki notar-

skega zapisa SV 855/2010, ter k Dodatkom
št. 1, 2, in 3 k omenjeni posojilni pogodbi, v višini 1.500.000,00 EUR z obrestmi
v višini 7% p.a. zastavno pravico na poslovnem deležu zastavitelja Izletnik Celje d.d.
Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje, matična
številka 5143233000 in sicer:
– Na poslovnem deležu 79,8771%
družbe Integral Stojna Avtobusni promet,
d.o.o., Reška cesta 1, Kočevje, matična
številka 5517010000, v nominalni višini
199.549,62 EUR.
Zastavna pravica na omenjenem poslovnem deležu zastavitelja je vknjižena v sodnem registru.
Terjatev iz naslova Posojilne pogodbe
št. 03/10-SV1 za kratkoročno posojilo in
Sporazumu o zavarovanju denarne terjatve
z zastavo poslovnih deležev z dne 13. 8.
2011, v obliki notarskega zapisa SV 855/200,
ter dodatki št. 1, 2 in 3 v obliki notarskega
zapisa SV-1208/2011 z dne 10. 6. 2011 notarke Nade Kumar je zapadla z dnem 1. 7.
2011 in ni bila poravnana ob zapadlosti.
Zastavnemu dolžniku Viator & Vektor
Skupina in zastavitelju Izletnik Celje je bilo
poslano obvestilo o zapadlosti dolga po posojilni pogodbi ter obvestilo, da bo zastavni
upnik poslovna deleža začel prodajati na
javni dražbi. Dne 22. 8. 2011, 10. 11. 2011,
in 15. 11. 2011 so bile izvedene javne dražbe, ki niso bile uspešne. Zastavni upnik je
dolžniku in zastavitelju ponovno poslal notifikacijo, da je terjatev zapadla, ter obvestilo,
da bo poslovni delež začel prodajati na javni
dražbi. Ostali družbeniki predmeta prodaje
so bili s pisno priporočeno pošto obveščeni
o javni dražbi in njihovi pravici, da poslovna
deleža po načelu prvi med enakimi odkupijo
kot predkupni upravičenci.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je poslovni delež:
– 79,8771% družbe Integral Stojna Avtobusni promet, d.o.o., Reška cesta 1, Kočevje, matična številka 5517010000, v nominalni višini 199.549,62 EUR
Na javni dražbi se prodaja zastavljeni poslovni delež v celoti in bremen prosto.
III. Izklicna cena
i. Za poslovni delež 79,8771% družbe
Integral Stojna Avtobusni promet, d.o.o.
495.000,00 EUR.
Pravila javne dražbe in pogoji prodaje
i. Javno dražbo vodi pooblaščena oseba
zastavnega upnika SIJ – Slovenska industrija jekla d.d.
ii. Javna dražba se bo odvijala dne
19. 12. 2011, v prostorih zastavnega upnika
SIJ – Slovenska industrija jekla d.d., na Gerbičevi 98, 1000 Ljubljana, ob 10. uri.
iii. Udeleženci dražbe fizične osebe se
morajo na dražbi izkazati z osebnim dokumentom, udeleženci dražbe pravne osebe,
ki so njeni zakoniti zastopniki, pa z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Kolikor fizično ali pravno osebo
zastopa pooblaščenec, se mora izkazati
s pisnim pooblastilom, ki mora vsebovati
tako neomejeno pooblastilo za zastopanje
na dražbi kot tudi pooblastilo za podpis pogodbe o prodaji poslovnega deleža v obliki
notarskega zapisa.
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iv. Dražba se bo začela z zviševanjem
izklicne cene za poslovni delež. Udeleženci
dražbe ne morejo spreminjati drugih pogojev prodaje, razen cene.
a. Kolikor več udeležencev dražbe sprejme izklicno ceno, jih vodja dražbe pozove,
da postavijo višjo ponudbo. Vodja dražbe
ponovi najvišjo postavljeno ponudbo in ime
firme oziroma udeleženca, ki jo je postavil
in pozove druge udeležence dražbe, da zvišajo svoje ponudbe nad najvišjo postavljeno
ponudbo.
b. Dražba za poslovni delež je končana,
ko nobeden izmed udeležencev dražbe niti
po treh pozivih ne postavi višje ponudbe.
c. V primeru, da sta dva udeleženca
dražbe ponudila enako ceno, in je ta cena
tudi najvišja ponujena cena, se šteje, da
je uspešnejši tisti udeleženec dražbe, ki je
najvišjo ponudbo dal prvi. Kolikor sta najvišjo ponudbo dala sočasno, se med njima
opravi žreb.
v. Dražbe se lahko udeležijo samo udeleženci dražbe, ki so pravočasno vplačali
varščino in predložili obvezujočo izjavo banke oziroma zakonitega zastopnika, da ima
zagotovljena finančna sredstva za plačilo
kupnine. Varščina znaša 10% izklicne cene
in se vplača na račun zastavnega upnika,
št. 02923-0011615017, pri NLB d.d. Varščina mora biti vplačana najkasneje 3 dni pred
javno dražbo iz TRR udeleženca dražbe.
Udeležencem dražbe, ki niso bili uspešni,
se varščina brezobrestno vrne. Varščina se
vrne na isti račun, s katerega je bila vplačana.
vi. Pogodba o prodaji poslovnega deleža
se z uspešnim udeležencem dražbe sklene
neposredno po opravljeni javni dražbi.
vii. Kupnina za poslovni delež se plača
v enkratnem znesku najkasneje v roku 4
delovnih dni od datuma sklenitve pogodbe.
Varščina/ara se všteva v plačilo kupnine.
Plačilo kupnine je bistven del pogodbe. Kolikor kupnina v omenjenem 4 dnevnem roku
ni vplačana, se šteje pogodba za razvezano, zastavni upnik pa ima pravico obdržati
varščino/aro kot skesnino.
viii. Vsi morebitni davki, takse in ostali
stroški, povezani s prenosom lastništva poslovnega deleža, bremenijo kupca.
ix. Zastavni upnik do plačila kupnine obdrži vse izvirnike Prodajne pogodbe, in jo
izroči kupcu za namen vknjižbe spremembe lastništva poslovnega deleža v sodnem
registru, najkasneje 1 dan po prejemu celotne kupnine. Vsi izvirniki Prodajne pogodbe
se lahko na zahtevo kupca deponirajo pri
notarju, izvirnik Prodajne pogodbe pa bo
kupec lahko prevzel proti predložitvi izvirnika bančnega izpiska, da je bila kupnina
za poslovni delež v celoti plačana na račun
zastavnega upnika, št. 02923-0011615017,
pri NLB d.d.
x. Poslovni delež se kupuje po načelu
videno-kupljeno.
IV. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 19. 12. 2011 ob 10. uri, v prostorih zastavnega upnika SIJ – Slovenska
industrija jekla d.d., na poslovnem naslovu
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana.
V. Pravica do preklica: zastavni upnik si
pridržuje pravico, da kadarkoli do začetka
javne dražbe enostransko in brez obrazložitve prekliče razpisano javno dražbo, brez
obveznosti do morebitnih ali že prijavljenih
udeležencev javne dražbe. Preklic se objavi
javnih glasilih, o preklicu se lahko obvesti
najavljene udeležence dražbe tudi pisno,

preko katerihkoli elektronskih medijev, ali
po telefonu.
VI. Dodatne informacije: vse morebitne
dodatne informacije bodo potencialni udeleženci dražbe prejeli na sedežu družbe zastavnega upnika, tel. 01/242-980-00.
VII. Pravo in sodna pristojnost: za razpis
te javne dražbe, pravila javne dražbe, pogodbo o prodaji poslovnega deleža in vse
ostale postopke, potrebne za popoln in dokončen prenos lastništva in uživanje poslovnega deleža, se uporablja slovensko pravo.
Za vse morebitne spore je krajevno pristojno
stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
SIJ – Slovenska industrija jekla d.d.
Ob-5701/11
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi 20. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) in sprejetega
Letnega načrta razpolaganja z občinskim
nepremičnim premoženjem za leto 2011
objavlja
javno dražbo za prodajo
nepremičnega premoženja Občine Litija
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova
ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34 -24, faks
01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.
2. Opis predmeta prodaje je:
a) Del zemljiške parcele na Prečni ulici
v Litiji, 1338/16 gozd, v izmeri 649 m², k.o.
1835 – Hotič do 449/649. Na delu nepremičnine obstaja predkupna pravica po Stvarnopravnem zakoniku. Na predmetni parceli
se nahaja cevovod javnega sistema oskrbe
z vodo Litija in hidrant ter cevovod javne
kanalizacije, zato bo istočasno ustanovljena
služnostna pravica za potek javnega sistema oskrbe z vodo Litija in hidrant ter za
javno kanalizacijo v korist občine.
b) Del zemljiške parcele (ki v naravi predstavlja nezazidano stavbno zemljišče – brez objekta) na Ježi, 297/37, v izmeri
cca 700 m2, k.o. 1838 Litija. Na predmetni
nepremičnini poteka javni vodovod – sekundarni priključek, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek javnega
vodovoda – sekundarni priključek v korist
občine.
c) Zemljiška parcela v Gabrovki, 170/3,
v izmeri 1226 m2, k.o. 1845 – Moravče (prodaja se zemljišče brez objekta) do 1/1.
d) Zemljiška parcela v Zagorici, 167/6,
v izmeri 670 m2, k.o. 1839 – Jablanica (prodaja se zemljišče brez objekta) do 1/1.
e) Zemljiška parcela v Zagorici, 167/31,
v izmeri 488 m2, k.o. 1839 – Jablanica (prodaja se zemljišče brez objekta) do 1/1.
f) Zemljiška parcela v Zagorici, 167/35,
v izmeri 68 m2, k.o. 1839 – Jablanica (prodaja se zemljišče brez objekta) do 1/1.
g) Zemljiška parcela ob Savski poti v Litiji, 184/6 travnik, v izmeri 993 m², k.o. Litija
do 1/1. Na predmetni parceli se nahaja cevovod javne kanalizacije, zato bo istočasno
ustanovljena služnostna pravica za potek
javne kanalizacije v korist občine.
h) 2- sobno zasedeno stanovanje z identifikacijsko številko posameznega dela stavbe 14, v izmeri 57,02 m2, v mansardi večstanovanjskega objekta, na naslovu Ponoviška
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cesta 9, Litija (identifikacijska številka stavbe 1549), k.o. 1835 – Hotič do 1/1.
i) 2 – sobno nezasedeno stanovanje številka 1, z identifikacijsko številko posameznega dela stavbe 106, v izmeri 48,90 m2,
v drugem nadstropju stanovanjske stavbe,
na naslovu Ulica Mire Pregljeve 4, Litija
(identifikacijska številka stavbe 186), k.o.
1838 – Litija do 1/1.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod a) je izklicna cena 36.000,00 EUR brez
vključenega 20% DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja, ki
se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod b) je izklicna cena 54.600,00 EUR brez
vključenega 20% DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja, ki
se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod c) je izklicna cena 21.000,00 EUR brez
vključenega 20% DDV-ja oziroma 2% davka
na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki
se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod d) je izklicna cena 47.000,00 EUR brez
vključenega 20% DDV-ja oziroma 2% davka
na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki
se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod e) je izklicna cena 35.000,00 EUR brez
vključenega 20% DDV-ja oziroma 2% davka
na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki
se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod f) je izklicna cena 5.000,00 EUR brez
vključenega 20% DDV-ja oziroma 2% davka
na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki
se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod g) je izklicna cena 82.500,00 EUR brez
vključenega 20% DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod h) je izklicna cena 34.000,00 EUR
brez 2% davka na promet nepremičnin,
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dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik
zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek
višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 2% davka na promet nepremičnin, ki
ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod i) je izklicna cena 60.100,00 EUR
brez 2% davka na promet nepremičnin,
dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik
zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek
višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 2% davka na promet nepremičnin, ki
ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
za nepremičnine pod a), b), c), d), e), f),
g), h) in i) poravna kupec na transakcijski
račun Občine Litija, št. 01260-0100002491,
v osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem
roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
Če kupec ne poravna kupnine na določen
način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži
plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko
pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov, povezanih s pravnim poslom.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 27. 12. 2011, v veliki
sejni sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob
14. uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti
na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija,
posredovati prijavo za udeležbo na dražbi.
Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče
Občine Litija, najkasneje do 27. 12. 2011,
do 12 ure.
7. Višina varščine
Interesenti so dolžni najkasneje do
27. 12. 2011 do 11 ure, vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski
račun Občine Litija, št. 01260-0100002491,
s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo
za nepremičnino pod a), oziroma b) oziroma
c) oziroma d) oziroma e) oziroma f) oziroma
g) oziroma h) oziroma i).
Najugodnejšemu dražitelju bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino
za nepremičnino, ki je predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se
varščina ne povrne.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom premoženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija,
na tel. 01/896-34-58 ali na e – naslovu: manja.sarbek@litija.si.
9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje za nepremičnino, ki je predmet
javne dražbe, vse do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki premoženja ter se pravočasno prijavijo tako da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni (AJPES)za pravne osebe ali fotokopijo osebnega
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dokumenta – za fizične osebe (fotokopija osebnega dokumenta za fizične osebe
mora biti overjena pri upravni enoti ali pri
notarju),
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
za pravne osebe in s.p, potrebno je predložiti original,
– predložijo davčno številko za fizične
osebe (davčna številka mora biti predložena v originalu oziroma overjena kopija pri
upravni enoti ali pri notarju) ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe,
– predložijo overjeno pooblastilo (pri
upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na
javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
Organizator bo pravočasno potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave. Interesenti,
ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka pred pričetkom dražbe.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija imenovana
pri županu,
– draži lahko tisti, ki se je pravočasno,
to je do vključno 27. 12. 2011 do 12. ure,
prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 10. točko,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
overjeno pooblastilo s strani upravne enote
ali notarja,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je premoženje prodano za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
– če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko odstopi od dražbe, varščina
zapade v korist občine,
– izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče
trikrat. Če nobeden od udeležencev javne
dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista
cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena
izklicana trikrat, vodja javne dražbe, ugotovi,
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe (morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe),
– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) kakor tudi 20% DDV/ 2% davek na
promet nepremičnin plača kupec.
Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavi-

tev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
Občina Litija
Št. 478-55/2010-1508
Ob-5712/11
Občina Kočevje v skladu z določbami
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter občinskega
letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2011, razpisuje
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin
v njeni lasti
1 – Predmet prodaje:
Stavbna zemljišča v Poslovni coni (PC)
LIK II v Kočevju, ob lokaciji Trata.
Vse parcele (stavbna zemljišča) so
opremljene s kolektivno komunalno opremo, kar poleg geodetsko urejenih parcel
vključuje tudi asfaltirano cesto, javno razsvetljavo, vodo, elektriko, telekomunikacijski vod (telefon) ter meteorno in fekalno
kanalizacijo.
Izklicne cene na javni dražbi, v katere
je že vključen tudi 20% davek na dodano
vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih
zemljišč, so po posameznih parcelah oziroma skupinah parcel naslednje:
1 – parcela št. 2204/33 (6072 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 126.783,36 EUR z vključenim 20% DDV.
2 – parcele št. 2204/48 (2886 m2),
2204/50 (14 m2) in 2205/11 (28 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 61.136,64 EUR z vključenim 20% DDV.
3 – parcela št. 2204/51 (3158 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 65.939,04 EUR z vključenim 20% DDV.
4 – parcele št. 2204/52 (2356 m2),
2204/35 (656 m2) in 2205/6 (146 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 65.939,04 EUR z vključenim 20% DDV.
5 – parcela št. 2204/39 (6393 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 133.200,0 EUR z vključenim 20% DDV.
6 – parcela št. 2204/40 (6594 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 137.400,0 EUR z vključenim 20% DDV.
7 – parcela št. 2204/41 (6079 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 126.600,0 EUR z vključenim 20% DDV.
2 – Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba se bo odvijala v četrtek,
22. decembra 2011 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (1. nadstropje).
Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega
razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje
do dneva pred dnevom javne dražbe, tj.
vključno do srede, 21. decembra 2011 do
17. ure, osebno v vložišče ali pa morajo
do tedaj prispeti v vložišče priporočeno po
pošti.
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bi:

3 – Pogoji za sodelovanje na javni draž-

Subjekti, ki lahko sodelujejo na javni
dražbi in sklenejo kupoprodajno pogodbo,
so vsi gospodarski subjekti – gospodarske
družbe in samostojni podjetniki, javna podjetja, zadruge ali drugi subjekti, ki lahko v skladu z zakonodajo opravljajo gospodarsko dejavnost, kakor jo definira 6. člen Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1), z namenom da organizirajo podjetniško dejavnost
in redno opravljajo gospodarske posle.
Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe,
ki vplačajo varščino v višini 10% od izklicne
cene za posamezno nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, če oseba
izrazi interes za nakup več nepremičnin,
mora položiti varščino za vsako od njih).
Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne
bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe,
uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna
v kupnino.
Varščino je potrebno vplačati na podračun
proračuna
Občine
Kočevje,
št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP
Novo mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo – parcela št.« (vplačnik navede tisto parcelo oziroma parcele, za
nakup katerih kandidira).
Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi,
morajo imeti do poteka roka za oddajo prijave poravnane vse obveznosti do Občine
Kočevje (potrdilo občinskega Oddelka za
proračun, finance in upravljanje premoženja po uradni dolžnosti pridobi komisija, ki
vodi javno dražbo), sicer na javni dražbi ne
morejo sodelovati.
Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj
osebe, ki smejo pridobivati nepremičnine
v Republiki Sloveniji (osebe članic Evropske
unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo
nepremičnine na podlagi načela vzajemnosti).
Na javni dražbi kot dražitelji v skladu
s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ne morejo
sodelovati cenilec, člani komisije oziroma
oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga
razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno
dražbo).
Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na
javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno
pogodbo), lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži
njegovo pisno pooblastilo, v primeru dvoma o pristnosti se lahko zahteva overitev
podpisa.
Za sodelovanje na javni dražbi morajo
dražitelji predložiti naslednje:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– osnovne identifikacijske podatke z navedbo firme, matične številke, naslova sedeža –izpisek iz sodnega registra,
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine (parcele), ki jo
želi kupiti,
– izjavo, da niso v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– izjavo o vrsti gospodarske dejavnosti,
ki jo nameravajo opravljati,
– izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji
javne dražbe.
Udeleženec na javnem razpisu lahko
zgornje podatke navede na pripravljenem
pomožnem obrazcu, ki se ga pridobi v vlo-

žišču Občine Kočevje ali na uradni občinski
spletni strani, ali na svoji lastni listini.
Podatke in potrdila je potrebno predložiti oziroma morajo prispeti najkasneje
do dneva pred dnevom javne dražbe, tj.
vključno do srede, 21. decembra 2011, do
17. ure, osebno v vložišče ali priporočeno
po pošti!
Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo
naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila
pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav
oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo
na razpisu.
4 – Znesek višanja izklicne cene na javni
dražbi: najnižji znesek višanja izklicne cene
na javni dražbi znaša 1.000,0 EUR.
5 – Pravila poteka javne dražbe
Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili:
– pravico do sodelovanja pri draženju za
posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki
izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa,
– izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat.
Če nobeden od udeležencev javne dražbe
navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena,
ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba
glede določenega predmeta končana. Ko je
cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno
dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena,
– ugovore na postopek javne dražbe,
ki jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je možno podati le do sklenitve
zapisnika,
– dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
6 – Namen pogodbe, pogodbene omejitve in sklenitev pogodbe
Namen pogodbe o prodaji parcel – stavbnih zemljišč je, da občina omogoči gospodarskim subjektom – gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, javnim
podjetjem, zadrugam ali drugim subjektom,
ki lahko v skladu z zakonodajo opravljajo
gospodarsko dejavnost, kakor jo definira
6. člen ZGD-1, da organizirajo podjetniško
dejavnost in redno opravljajo gospodarske
posle, s čimer pripomorejo k razvoju Občine
Kočevje.
Kupci bodo postali izključni lastniki kupljenih nepremičnin z nekaterimi omejitvami njihovega nadaljnjega razpolaganja za
določeno obdobje.
Občina Kočevje si kot prodajalec na
podlagi določbe petega odstavka 38. člena
Stvarnopravnega zakonika pridržuje pravico,
da od kupca (zavezanec), ki bo po poplačilu kupnine in izdanem zemljiškoknjižnem
dovolilu s strani občine pridobil lastninsko
pravico, v naslednjih 5 letih od sklenitve
prodajne pogodbe pod določenimi pogoji
odkupi nazaj nepremičnino, ki je predmet
prodajne pogodbe.
Občina Kočevje lahko s pisno izjavo uveljavi odkupno pravico, če se alternativno izpolni eden od naslednjih pogojev:
– da kupec v roku dveh let od sklenitve
pogodbe na pristojni upravni enoti ne poda
vloge za izdajo gradbenega dovoljenja,
– da kupec v roku štirih let od sklenitve
te pogodbe ne pridobi pravnomočnega uporabnega dovoljenja.
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V primeru uveljavitve odkupne pravice
bo občina drugopogodbeni stranki izplačala
ceno, plačano po tej pogodbi, povečano za
uradno ugotovljeno rast življenjskih stroškov
v RS v tem obdobju (inflacija/deflacija) ter
povečano za vrednost izboljšav ali izgrajenih objektov na tej parceli, koristnih za
občino, kakor jo bo ugotovil s strani občine izbran cenilec, ki izpolnjuje pogoje za
opravljanje cenitev državnega in občinskega
stvarnega premoženja v skladu s pogoji iz
Zakona in Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin.
Odkupna pravica v korist občine se vpiše
v zemljiško knjigo in ni prenosljiva. Po preteku navedenega obdobja bo občina kupcu
izdala izbrisno dovoljenje, z vpisom katerega bo odkupna pravica prenehala.
Pogodbena omejitev je tudi v tem, da se
kupec parcele – nepremičnine na podlagi
določb drugega in četrtega odstavka 38. člena Stvarnopravnega zakonika zavezuje, da
v roku 7 let od sklenitve te pogodbe ne bo
odsvojil te nepremičnine niti je ne bo obremenil s stvarnimi pravicami.
V primeru kršitve te določbe je drugopogodbena stranka v skladu z zakonom odškodninsko odgovorna za morebitno škodo,
ki bi s tem nastala občini.
Vzorec prodajne pogodbe lahko vsak interesent pridobi kot prilogo k temu razpisu.
Občina Kočevje kot prodajalec bo kupcu po poplačilu celotne kupnine izdala
zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim bo izrecno in nepogojno dovolila vpis lastništva
navedene nepremičnine v zemljiško knjigo,
s čimer bo kupec postal lastnik te nepremičnine, kupec pa bo hkrati prodajalcu izročil
zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim bo dovoli vpis odkupne pravice.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali
pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši
dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, občina zadrži njegovo varščino.
7 – Plačilo kupnine
Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku
8 dni od sklenitve pogodbe, in sicer na račun
Občine Kočevje, št. 01248 – 0100005213.
Pravočasno plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem
roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje
vplačane varščine).
Po poplačilu celotne kupnine bo občina
kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki
je podlaga za vpis lastništva v zemljiško
knjigo.
8 – Drugo
Vsaka stranka nosi svoje notarske stroške overitve pogodbe oziroma zemljiško
knjižnega dovolila in stroške zemljiško
knjižnega prenosa lastništva nepremičnine.
Interesenti lahko pridobijo kopijo lokacijske informacije za gradnjo objektov ali
izvedbo drugih del za vsako parcelo glede
morebitnih pogojev ali omejitev za posamezne vrste ali namen gradnje.
Dodatne informacije o javni dražbi ter
nepremičninah, z možnim ogledom po predhodnem dogovoru, je možno pridobiti na
Občini Kočevje – pri Damirju Marinču (pravna vprašanja in vprašanja glede javne
dražbe), tel. 01/89-38-245, ter pri Robertu
Latinu (vprašanja v zvezi s prostorsko ureditvenimi pogoji – lokacijska informacija),
tel. 01/89-38-238.
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Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji
nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne
izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev
na lastnih listinah) je možno pridobiti na
vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26
(pritličje – levo) vsak delovni dan, od 8. do
13. ure, ob sredah, od 8. do 16.30.
Pomožni obrazec za prijavo se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh Občine
Kočevje.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga pooblaščena oseba, lahko
s soglasjem župana ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem se v takem primeru povrnejo izkazani
potrebni in upravičeni stroški za prevzem
razpisne dokumentacije in sodelovanje na
javni dražbi.
Občina Kočevje
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Razpisi delovnih mest
Ob-5667/11
V skladu z 31. členom Postopkovnika za
imenovanje direktorja Bolnišnice Topolšica,
Svet zavoda Bolnišnice Topolšica objavlja
prosto delovno mesto
direktorja Bolnišnice Topolšica (m/ž)
za 4-letno mandatno obdobje.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri z opravljenim specialističnim izpitom
iz interne medicine,
– najmanj pet let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji in sposobnostmi,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Kandidati naj pisni vlogi priložijo naslednja dokazila:
– kopijo diplome,
– kopijo potrdila o opravljenem specialističnem izpitu iz interne medicine,
– kopijo delovne knjižice,
– dokazila o organizacijskih in upravljavskih znanjih in sposobnostih,
– kopijo osebnega dokumenta.
Kandidati morajo predložiti tudi program
dela in razvoja bolnišnice.
Pisna vloga z dokazili se pošlje v zaprti
(zalepljeni ali zapečateni) ovojnici na naslov:
Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, s pripisom »Za razpis direktorja –
Ne odpiraj«.
Prijava na razpis je pravočasna, če prispe na naslov do vključno 23. 12. 2011. Prijava je pravočasna tudi, če je bila poslana
priporočeno po pošti in je na njej poštni žig
z datumom do vključno 23. 12. 2011.
E-naslov za pojasnila: blanka.brglez@btopolsica.si.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po seji Sveta zavoda.
Svet zavoda Bolnišnice Topolšica
Št. 110837
Ob-5668/11
Upravni odbor Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in
umetnosti, razpisuje v skladu s Statutom
Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU
delovno mesto
direktorja ZRC SAZU (m/ž).
Prijavljeni kandidat za direktorja ZRC
SAZU mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– doktorat znanosti s področij dejavnosti
ZRC SAZU,
– izpolnjuje pogoje, ki jih za odgovornega nosilca raziskovalnega projekta predpisuje Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ustrezen podzakonski akt in splošni
akt ZRC SAZU,
– izkazano sposobnost za organiziranje
in vodenje raziskovalnega dela.
Kandidat mora predložiti program razvoja ZRC SAZU za obdobje petih let.
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje
petih let, s pričetkom 1. 10. 2012.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite
v petnajstih dneh od dneva objave javnega
razpisa na naslov: Znanstvenoraziskovalni

center SAZU, Novi trg 2, Ljubljana, z oznako
»Razpis za direktorja ZRC SAZU«.
Kandidate bomo o izbiri obvestili
v 30 dneh od dneva objave javnega razpisa.
Upravni odbor ZRC SAZU
Ob-5669/11
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91
in spremembe: Uradni list RS, št. 45I/94
Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.
US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 –
ZJZP) in skladno s 6. in 7. členom Sklepa
o ustanovitvi Državnega izpitnega centra
št. 620-01/93-4/1-8 z dne 3. junij 1993,
št. 620-01/93-4/3-8 z dne 10. oktober 1996,
št. 620-02/99-1 z dne 4. november 1999 in
št. 620-02/2001-1 z dne 19. aprila 2001)
Svet Državnega izpitnega centra, Ob železnici 16, Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Državnega izpitnega centra.
1. Za direktorja Državnega izpitnega
centra lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– izkazuje sposobnosti za vodenje centra,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2. Prijavi mora kandidat priložiti:
– dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe;
– življenjepis z opisom delovnih izkušenj, iz katerega izhajajo tudi vodstvene
izkušnje (življenjepis se pripravi v Europass obliki);
– svojo zamisel razvoja in delovanja
centra v mandatnem obdobju, na največ 20
tipkanih straneh formata A4 s povzetkom
na eni strani;
– izjavo, 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;
– izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– izjavo, da za namen tega postopka
dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne
evidence.
3. Kandidat lahko prijavi priloži tudi
druga dokazila, ki dodatno utemeljujejo
njegovo kandidaturo (npr. znanje tujega
jezika).
4. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki
v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Državni izpitni center, Ob železnici 16, 1000
Ljubljana, z navedbo na ovojnici: »Ne odpi-

raj – prijava na razpis za direktorja.« Vloga
se šteje za pravočasno, če je vložena zadnji dan roka priporočeno po pošti.
5. Prepozne in formalno nepopolne prijave se zavržejo in ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
6. Svet bo s soglasjem ustanovitelja
imenoval direktorja za dobo štirih let. Po
preteku mandatne dobe je lahko ista oseba
znova imenovana.
7. Kandidati bodo o izbiri obveščeni
v 60 dneh od objave razpisa.
8. V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za moške in
ženske.
Svet Državnega izpitnega centra
Št. 7300006402-1
Ob-5670/11
Na podlagi sklepa Nadzornega sveta
Pošte Slovenije, d.o.o., sprejetega na 10.
seji dne 28. 11. 2011 ter v skladu s tretjim odstavkom 26. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d.o.o., Nadzorni
svet Pošte Slovenije d.o.o. objavlja delovno
mesto:
član poslovodstva Pošte Slovenije
d.o.o.
1. Področje dela: trženje in razvoj storitev.
2. Kraj opravljanja dela: Pošta Slovenije
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
3. Člana poslovodstva imenuje nadzorni
svet družbe za mandatno dobo 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, to je za čas mandatne
dobe, za polni delovni čas.
4. Pogoji za opravljanje dela člana poslovodstva:
– imeti mora izobrazbo ustrezne smeri,
pridobljeno po študijskih programih druge
stopnje ali raven izobrazbe, ki v skladu
z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– pripraviti mora program dela, iz katerega izhaja poznavanje problematike poštne dejavnosti,
– imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih ali v organih vodenja in nadzora velike gospodarske družbe ali druge primerljive izkušnje,
– aktivno mora znati vsaj en svetovni
jezik,
– imeti mora strokovne, organizacijske
in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu
z drugim odstavkom 255. člena Zakona
o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09 – ZGD1-UPB3 in 33/11):
– da ni član drugega organa vodenja ali
nadzora družbe Pošta Slovenije d.o.o.,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost,
zoper pravni promet, zoper premoženje,
zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
prepoved velja pet let od pravnomočnosti
sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
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– da mu ni bil izrečen varnostni ukrep
prepovedi opravljanja poklica in prepoved
traja,
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na
plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij o odškodninski odgovornosti;
prepoved traja še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti k prijavi za objavljeno delovno
mesto:
– fotokopija dokazila o pridobljeni izobrazbi (diplome),
– dokazila o pridobljenih izkušnjah na
vodilnih delovnih mestih ali v organih vodenja ali nadzora velike gospodarske družbe,
ali o drugih primerljivih izkušnjah,
– dokazilo o aktivnem znanju vsaj enega svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanju,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku,
poleg teh dokazil morajo kandidati predložiti še:
– kratek življenjepis,
– program dela, iz katerega izhaja poznavanje problematike poštne dejavnosti
in
– soglasje kandidata, da za namen razpisa dovoljuje, da Pošta Slovenije d.o.o.
pridobi podatke iz uradnih evidenc oziroma dokazila iz prvih treh alinej te točke
razpisa.
Potrdili iz četrte in pete alineje te točke
ne smeta biti starejši od dneva te objave
v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. Kandidate vabimo, da pisne prijave na to objavo s priloženimi dokazili iz
prejšnje točke, kratkim življenjepisom, programom dela in soglasjem pošljejo v roku
14 dni od objave v Uradnem listu Republike
Slovenije v zaprti ovojnici na naslov: Pošta
Slovenije d.o.o., Nadzorni svet, 2500 Maribor, z obvezno navedbo: »Ne odpiraj – prijava za objavljeno delovno mesto.«
7. V izbirni postopek bodo uvrščeni le
tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo pogoje
te objave. Prepozne prijave se ne bodo
obravnavale.
8. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
Dodatne informacije kandidati lahko
dobijo na tel. 02/449-25-22, Jasna Grmovšek.
Nadzorni svet Pošte Slovenije d.o.o.
Ob-5678/11
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 10. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto,
objavlja prosta delovna mesta:
1. Predstojnik očesnega oddelka,
2. Predstojnik radiološkega oddelka,
3. Predstojnik Centralnega operacijskega bloka.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
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– univerzitetna izobrazba medicinske
stroke,
– opravljena specializacija s področja
dejavnosti,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu,
– veljavna licenca za opravljanje dela
zdravnika specialista.
Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev predložiti program dela
oziroma razvoja organizacijske enote.
Predstojnike imenuje direktor po predhodnem mnenju strokovnega direktorja zavoda za mandatno dobo 4 let.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Za razpisno komisijo – Ne odpiraj!«
na naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, in
sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 110-152/2011
Ob-5681/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 221. člena
Zakona o državnem tožilstvu – ZDT-1 (Uradni list RS, št. 58/11):
– 1 prosto mesto vodje Posebnega
oddelka.
Razpisni pogoji:
V skladu s prvim odstavkom 200. člena
Zakona o državnem tožilstvu se vodja Posebnega oddelka imenuje po določbah, ki
veljajo za imenovanje vodje okrožnega državnega tožilstva. Tretji odstavek 117. člena Zakona o državnem tožilstvu določa, da
je za vodjo okrožnega državnega tožilstva
lahko imenovan državni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje pogoje za
imenovanje v naziv višjega državnega tožilca. V skladu s četrtim odstavkom 117. člena Zakona o državnem tožilstvu, državni
tožilec, ki ni imel naziva višji državni tožilec,
naziv pridobi z imenovanjem.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne
dejavnosti, program vodenja Posebnega oddelka in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev določenih v tretjem
odstavku 117. člena Zakona o državnem
tožilstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi
elektronski naslov kandidata in življenjepis v obliki EuropassCV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI).
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 30 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-5692/11
Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova, na podlagi sklepa upravnega odbora
fundacije z dne 1. 12. 2011 razpisuje delovno mesto
izvršnega direktorja (m/ž).
za vodenje in razvoj dejavnosti fundacije v dobrobit otrok sveta, za določen čas
(mandatno obdobje).

Izvršni direktor bo odgovoren za izvajanje programov fundacije ter operativno,
finančno in materialno poslovanje.
Iščemo kandidate, ki imajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne delavce izkušnje pri vodenju neprofitnih
organizacij v poslovnem ali javnem sektorju. Prav tako ustrezajo izkušnje pri vodenju profitnih organizacij oziroma srednje
velikih ekip znotraj le teh. Od kandidatov
pričakujemo, da bodo ustrezno predstavili
svoje dosedanje dosežke, priznanja ter da
z ustreznimi referencami izkažejo vodstvene in managerske sposobnosti.
Od kandidatov pričakujemo sledeče
splošne kompetence: zmožnost odločanja
in strateškega vodenja, visoko razvite komunikativne sposobnosti in povezovalne
veščine, veliko delovnega elana ter sposobnost upravljanja sprememb.
Zahtevana stopnja izobrazbe je vsaj
univerzitetna izobrazba družboslovnih ali
sorodnih ved. Tekoče obvladovanje angleškega jezika je pogoj, znanje drugih tujih
jezikov pa prednost.
Kandidati/-ke morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev predložiti še življenjepis z navedbo in opisom dosedanjih izkušenj in dosežkov.
Pisne prijave na razpisano delovno
mesto z zahtevanimi dokazili in prilogami pošljite v 8 dneh od objave na naslov:
Odvetniška pisarna Zidar & Klemenčič,
Dvorakova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Razpis za izvršnega/no direktorja/ico Slovenske fundacije za UNICEF, ustanova –
Ne odpiraj«.
Kandidati/-ke bodo o odločitvi obveščeni /-e najkasneje v osmih dneh po sklenitvi
pogodbe z izbranimi kandidatom/-ko.
Predsednik upravnega odbora
Slovenska fundacija za UNICEF,
ustanova
Št. 110-153/2011
Ob-5719/11
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
Gospodarskem oddelku Višjega sodišča
v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz
8. člena in posebne pogoje za izvolitev na
mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
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Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV:
h t t p : / / w w w. e u r o p a s s . c e d e f o p . e u r o pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi
z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano
sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 110-145/2011
Ob-5727/11
Ministrstvo za pravosodje na podlagi
62. člena v zvezi z 68. členom ter na podlagi 227. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11) objavlja
javni poziv
državnim tožilcem k vložitvi prijav za imenovanje za namestnika ter pomočnika nacionalnega predstavnika v Uradu za evropsko
pravosodno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: Eurojust).
Za namestnika nacionalnega predstavnika v Eurojustu se lahko imenuje vrhovni
ali višji državni tožilec ali okrožni državni
tožilec, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje
v višjega državnega tožilca in izkaže z javno priznanim preizkusom potrjeno višjo raven znanja najmanj enega uradnega jezika
Evropske unije, ki je delovni jezik v Eurojustu.
Za pomočnika nacionalnega predstavnika je lahko imenovan okrožni državni tožilec
ali okrajni državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje v okrožnega državnega tožilca in izkaže z javno priznanim preizkusom
potrjeno višjo raven znanja najmanj enega
uradnega jezika Evropske unije, ki je delovni
jezik v Eurojustu.
Kandidati lahko oddajo prijave v 30 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-5664/11
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnostih
(Uradni list RS, št. 86/10), določil Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS,
št. 34/11), 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 32/11) in
Letnega načrta razpolaganja z nepremičninami Občine Slovenska Bistrica v letu 2011,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica, mat. številka:
5884250000, ID št. za DDV: SI49960563.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb:
1. Zemljišči parc. št. 900, v površini 6452 m2 in parc. št. 901/1, v površini
10305 m2, obe k.o. 753 – Slovenska Bistrica.
Po prostorskih aktih sta zemljišči opredeljeni kot nezazidani stavbni zemljišči, območje
blokovsko stanovanjske gradnje – cona D.
Nepremičnini se nahajata v območju urejanja
z občinskim podrobnim prostorskim načrtom
večstanovanjske zazidave »D4« (OOPN).
Izhodiščna cena za obe ponujeni nepremičnini je 564.550,00 €, brez davka.
2. Nepremičnina parc. št. 1473, v površini 303 m2, k.o. 753 – Slovenska Bistrica.

Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot zazidano stavbno zemljišče,
območje gostejše individualne stanovanjske gradnje – cona A; območje centralnih,
oskrbno storitvenih in poslovnih dejavnosti
– cona I. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih
ter zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 21/92) se nepremičnina nahaja v območju spomenika lokalnega pomena – DNO1.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 25.000,00 €, brez davka.
3. Nepremičnina parc. št. 1134/11,
v površini 468 m2, k.o. 753 – Slovenska
Bistrica. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno
zemljišče. Nepremičnina se nahaja v območju urejanja z Odlokom o zazidalnem načrtu za individualno stanovanjsko gradnjo
»KUGL« Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 112/03).
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 28.300,00 €, brez davka.
3. Vrsta pravnega posla:
Prodaja nepremičnin-prodajna pogodba.
4. Pogoji prodaje
4.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«.
4.2. Ponudba je zavezujoča in dokončna.
4.3. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju RS, po
veljavnih predpisih.
4.4. Ponudnik mora pred iztekom roka
za zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in predložiti
originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene, s priloženo celotno
številko svojega računa (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine. Varščina se nakaže na račun Občine Slovenska Bistrica, števila 01313-0100009691 pri
UJP Slov. Bistrica, sklicna štev. 00 76139
– 7141009-8000 z navedbo » varščina za
nakup nepremičnin«. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo varščina brez obresti vrnjena v roku
10 dni po končni izbiri. Varščina bo izbranemu ponudniku všteta v kupnino.
5. Rok sklenitve pogodbe: v roku 8 dni
po pozivu prodajalca mora izbrani ponudnik
skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem
primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe
pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe ne želi skleniti.
6. Način in rok plačila kupnine: pozvani
ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku
8 dni po podpisu pogodbe na TR prodajalca.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da kupnina ni plačana v predvidenem roku, se pogodba šteje
za razdrto in se plačana varščina obdrži.
7. Prehod lastništva: prodajalec izda
kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu celotne kupnine in drugih
dajatev.

8. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: 60 dni.
Ponudbo lahko ponudnik umakne samo,
če je prodajalec prejel umik preden je prejel
ponudbo ali sočasno z njo.
9. Vsebina ponudbe: popolna pisna ponudba mora vsebovati izpolnjen in podpisan
obrazec ponudbe OBR-1 in originalno potrdilo o vplačani varščini. Obrazec OBR-1
lahko ponudnik dvigne v sprejemni pisarni
občine ali na spletni strani, http://www.slovenska-bistrica.si.
10. Kriterij in izbor:
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani
ponudnika. V primeru prejema več ponudb
z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki
izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla.
11. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je vključno do
20. 12. 2011 do 12. ure.
Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310
Slovenska Bistrica ali pošljejo na naslov:
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom » Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin«, vendar morajo na naslov prispeti do zgoraj določenega datuma in ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe), nepravilno
označene ponudbe ter pravočasne, vendar
nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka izločila in
o tem obvestila ponudnika.
Ponudbe se bodo odpirale 20. 12. 2011
ob 14. uri. Odpiranje ponudbe ne bo javno.
12. Kontaktne osebe: podrobnejši podatki in informacije glede predmetne ponudbe so dostopni na Občini Slovenska Bistrica, Sandra Justinek, tel. 02/843-28-10,
02/843-28-14, vsak delovni dan od 8.
do 10. ure. Ogled nepremičnin je možen
po predhodnem dogovoru.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 478-168/2011
Ob-5665/11
Občina Lenart na podlagi 19. in 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)
(Uradni list RS, št. 86/10), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 34/11), 2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart (MUV,
št. 14/2010, 8/2011) in Programa prodaje
stavbnih zemljišč Občine Lenart v obdobju
2011, ki ga je sprejel Občinski svet Občine
Lenart, na seji dne 20. 1. 2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, tel. 02/729-13-10;
faks 02/720-73-52, e-pošta: obcina@lenart.si.
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II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine v lasti Občine Lenart:
A. Sklop nepremičnin 1 (skupna površina
7997 m2):
1. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 911/22, k.o. Zg. Žerjavci, šifra k.o.:
523, površina zemljišča znaša 5209,00 m2,
2. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 1094/12, k.o. Zg. Žerjavci, šifra k.o.:
523, površina zemljišča znaša 345,00 m2,
3. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 911/5, k.o. Zg. Žerjavci, šifra k.o.:
523, površina zemljišča znaša 876,00 m2,
4. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 70/9, k.o. Zg. Žerjavci, šifra k.o.:
523, površina zemljišča znaša 1567,00 m2.
Nepremičnine v tem sklopu se prodajajo
vse parcelne številke skupaj, kot zaključena
celota.
B. Sklop nepremičnin 2 (skupna površina
5000 m2):
1. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 911/20, k.o. Zg. Žerjavci, šifra k.o.:
523, površina zemljišča znaša 1613,00 m2,
2. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 1094/11, k.o. Zg. Žerjavci, šifra k.o.:
523, površina zemljišča znaša 169,00 m2,
3. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 911/21, k.o. Zg. Žerjavci, šifra k.o.:
523, površina zemljišča znaša 1485,00 m2,
4. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 70/8, k.o. Zg. Žerjavci, šifra k.o.:
523, površina zemljišča znaša 1733,00 m2.
Nepremičnine v tem sklopu se prodajajo
vse parcelne številke skupaj, kot zaključena
celota.
C. Sklop nepremičnin 3 (skupna površina
5500 m2):
1. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 911/18, k.o. Zg. Žerjavci, šifra k.o.:
523, površina zemljišča znaša 468,00 m2,
2. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 1094/10, k.o. Zg. Žerjavci, šifra k.o.:
523, površina zemljišča znaša 150,00 m2,
3. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 911/19, k.o. Zg. Žerjavci, šifra k.o.:
523, površina zemljišča znaša 4360,00 m2,
4. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 1100/19, k.o. Zg. Žerjavci, šifra k.o.:
523, površina zemljišča znaša 362,00 m2,
5. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 70/7, k.o. Zg. Žerjavci, šifra k.o.:
523, površina zemljišča znaša 160,00 m2.
Nepremičnine v tem sklopu se prodajajo
vse parcelne številke skupaj, kot zaključena
celota.
D. Sklop nepremičnin 4:
1. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 911/16, k.o. Zg. Žerjavci, šifra k.o.:
523, površina zemljišča znaša 2360,00 m2.
E. Sklop nepremičnin 5:
1. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 911/14, k.o. Zg. Žerjavci, šifra k.o.:
523, površina zemljišča znaša 2361,00 m2.
F. Sklop nepremičnin 6: (skupna površina 2361 m2):
1. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 911/17, k.o. Zg. Žerjavci, šifra k.o.:
523, površina zemljišča znaša 735,00 m2,
2. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 1100/18, k.o. Zg. Žerjavci, šifra k.o.:
523, površina zemljišča znaša 1626,00 m2.
Nepremičnine v tem sklopu se prodajajo
vse parcelne številke skupaj, kot zaključena
celota.
G. Sklop nepremičnin 7: (skupna površina 2360 m2):

1. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 911/15, k.o. Zg. Žerjavci, šifra k.o.:
523, površina zemljišča znaša 566,00 m2,
2. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 1100/18, k.o. Zg. Žerjavci, šifra k.o.:
523, površina zemljišča znaša 1794,00 m2.
Nepremičnine v tem sklopu se prodajajo
vse parcelne številke skupaj, kot zaključena
celota.
H. Sklop nepremičnin 8: (skupna površina 8000 m2):
1. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 911/13, k.o. Zg. Žerjavci, šifra k.o.:
523, površina zemljišča znaša 4914,00 m2,
2. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 1100/16, k.o. Zg. Žerjavci, šifra k.o.:
523, površina zemljišča znaša 3086,00 m2.
Nepremičnine v tem sklopu se prodajajo
vse parcelne številke skupaj, kot zaključena
celota.
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Lenart (Uradni list RS, št. 78/04) so zemljišča, navedena pod točko A. po namenski
rabi opredeljena kot pretežno proizvodno
območje, urejajo pa se po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
del poslovno – industrijske cone v Lenartu
(MUV, št. 23/08), s katerim so določene
naslednje vrste dopustnih dejavnosti (povzeto iz Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Uradni list RS,
št. 69/07):
C) Predelovalne dejavnosti
D) Oskrba z električno energijo, plinom
in paro
F) Gradbeništvo
G) Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih vozil
H) Promet in skladiščenje
I) Gostinstvo
J) Informacijske in komunikacijske dejavnosti
K) Finančne in zavarovalniške dejavnosti
L) Poslovanje z nepremičninami
M) Strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti
N) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
O) Dejavnost javne uprave in obrambe;
dejavnost obvezne socialne varnosti
P) Izobraževanje
Q) Zdravstvo in socialno varstvo
R) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske
dejavnosti
S) Druge dejavnosti.
Vrste dopustnih gradenj:
– gradnje novih objektov,
– nadomestne gradnje,
– spremembe dejavnosti v okviru dopustnih dejavnosti,
– funkcionalne spremembe objektov za
sodobnejše tehnologije,
– adaptacija in rekonstrukcija objektov
in naprav,
– gradnja objektov in naprav za potrebe
komunale, energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin,
zelenic, prometnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive
na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi
in objektov,
– nadzidave in dozidave objektov in naprav s ciljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih objektov,
– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb,
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– tekoča vzdrževalna dela na objektih
in napravah
– postavitev oglasnih panojev in zagotovitev razstavnih prostorov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih
objektov.
Vrste dopustnih objektov: ne stanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni objekti,
gradbeno inženirski objekti.
Izklicna cena nepremičnin za sklop nepremičnin pod točko 1 je 263.901,00 EUR
in ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec, tako
da končna izklicna vrednost z DDV znaša
316.681,20 EUR.
V ceni predmetnih nepremičnin ni zajet
komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni
dolžnosti.
Izklicna cena nepremičnin za sklop nepremičnin pod točko 2 je 165.000,00 EUR
in ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec, tako
da končna izklicna vrednost z DDV znaša
198.000,00 EUR.
V ceni predmetnih nepremičnin ni zajet
komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni
dolžnosti.
Izklicna cena nepremičnin za sklop nepremičnin pod točko 3 je 181.500,00 EUR
in ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec, tako
da končna izklicna vrednost z DDV znaša
217.800,00 EUR.
V ceni predmetnih nepremičnin ni zajet
komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni
dolžnosti.
Izklicna cena nepremičnin za sklop nepremičnin pod točko 4 je 77.880,00 EUR
in ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec, tako
da končna izklicna vrednost z DDV znaša
93.456,00 EUR.
V ceni predmetnih nepremičnin ni zajet
komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni
dolžnosti.
Izklicna cena nepremičnin za sklop nepremičnin pod točko 5 je 77.913,00 EUR
in ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec, tako
da končna izklicna vrednost z DDV znaša
93.495,60 EUR.
V ceni predmetnih nepremičnin ni zajet
komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni
dolžnosti.
Izklicna cena nepremičnin za sklop nepremičnin pod točko 6 je 77.913,00 EUR
in ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec, tako
da končna izklicna vrednost z DDV znaša
93.495,60 EUR.
V ceni predmetnih nepremičnin ni zajet
komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni
dolžnosti.
Izklicna cena nepremičnin za sklop nepremičnin pod točko 7 je 77.880,00 EUR
in ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec, tako
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da končna izklicna vrednost z DDV znaša
93.456,00 EUR.
V ceni predmetnih nepremičnin ni zajet
komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni
dolžnosti.
Izklicna cena nepremičnin za sklop nepremičnin pod točko 8 je 264.000,00 EUR
in ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec, tako
da končna izklicna vrednost z DDV znaša
316.800,00 EUR.
V ceni predmetnih nepremičnin ni zajet
komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni
dolžnosti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se po posameznem sklopu prodajajo
kot zaključena celota (zaključene parcele
v Novi poslovno industrijski coni).
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
3. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko
podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo
pravilne ponudbe.
– Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino
v višini 10% izklicne cene za nepremičnine na transakcijski račun Občine Lenart:
01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije, obvezni sklic z oznako:
a. Za nepremičnine pod sklopom 1:
478-168/2011-1
b. Za nepremičnine pod sklopom 2:
478-168/2011-2
c. Za nepremičnine pod sklopom 3:
478-168/2011-3
d. Za nepremičnine pod sklopom 4:
478-168/2011-4
e. Za nepremičnine pod sklopom 5:
478-168/2011-5
f. Za nepremičnine pod sklopom 6:
478-168/2011-6
g. Za nepremičnine pod sklopom 7:
478-168/2011-7
h. Za nepremičnine pod sklopom 8:
478-168/2011-8
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se
varščina brez obresti vrne najkasneje v roku
15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina
vračuna v kupnino.
4. Celotno kupnino mora kupec poravnati
v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega
posla. Če kupec ne poravna kupnine na
način in v roku, določenem v pogodbi, se
šteje prodajna pogodba za razdrto. Pogodbeni stranki lahko sporazumno podaljšata
rok plačila kupnine, ki pa ne sme biti daljši
od 15 dni.
V. Drugi pogoji:
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje
si Občina Lenart obdrži neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne
infrastrukture. Omejitve lastninske pravice
se vpišejo v zemljiško knjigo.
Pri načrtovanju in izvajanju posegov
v ureditvenem območju je potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje za na-
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črtovanje predvidene prostorske ureditve,
ki so del veljavnega prostorsko – izvedbenega akta.
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, mora ponudnik k ponudbi priložiti program razvoja gospodarske dejavnosti, ki
mora vsebovati razvojni program gospodarske dejavnosti, opis predvidene dejavnosti,
zaposlitvene možnosti, z navedbo števila
delovnih mest in predviden čas realizacije
razvojnega projekta.
Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku dveh let od sklenitve pogodbe
na predmetnih nepremičninah pričel z gradnjo objektov za gospodarsko dejavnost,
v skladu z namensko rabo zemljišč, ki so po
namenski rabi opredeljeni kot pretežno pro
izvodno območje in se ureja po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
del poslovno – industrijske cone v Lenartu
(MUV, št. 23/08).
Kolikor se pričetek gradnje objektov za
gospodarsko dejavnost iz četrtega odstavka
tega člena ne bo pričel v roku dveh let od
sklenitve pogodbe, pogodba za prodajo zemljišč velja za razvezano, saj je rok bistvena
sestavina pogodbe, pri čemer kupec občini
izroči nepremičnino v last in posest, občina
pa kupcu do 70% kupnine, preostanek pa si
zadrži, kot pogodbeno kazen, in kot garancijo za škodo in stroške, ki ji je z nerealiziranim projektom nastala sled nerealizacije
razvojnega projekta v območju industrijske
cone in kot pogodbeno kazen za nerealizacijo investicijskega projekta v NPIC. Kolikor
je škoda večja od zadržane pogodbene kazni, lahko občina zahteva povrnitev tudi te
škode do popolne odškodnine.
VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 1),
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga št. 2),
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga št. 3),
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene,
– Kopijo matične in davčne številke,
– Razvojni program gospodarske dejavnosti.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe
z izbranim ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne
bodo obravnavane.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje
župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene.
Če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju
vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi
ceno, ki so jo v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki.
2. Občina Lenart si pridržuje pravico, da
kot najugodnejšega ponudnika izbere tistega ponudnika, ki bo predložil program razvo-

ja gospodarske dejavnosti, ki bo predvideval
razvojne možnosti, katere bo Občina Lenart
smatrala kot najprimernejše glede predvidene dejavnosti, zaposlitvenih možnosti in
časa realizacije projekta.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
4. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek
prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
5. Občina Lenart si pridržuje pravico, da
ne izbere nobene od prispelih ponudb.
VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti
prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške
sklenitve pogodbe, DDV ter stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, ki
ga po plačilu celotne kupnine opravi Občina
Lenart.
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 v Uradnem listu RS in na spletni
strani Občine Lenart.
IX. Rok za predložitev ponudbe:
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Lenart,
Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali oddajo
v glavni pisarni Občine Lenart v roku 15 dni
od objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu Republike Slovenije. Na zaprti
ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno:
– za nepremičnine pod sklopom 1: »Ne
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine
– Sklop 1«.
– za nepremičnine pod sklopom 2: »Ne
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine
– Sklop 2«.
– za nepremičnine pod sklopom 3: »Ne
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine
– Sklop 3«.
– za nepremičnine pod sklopom 4: »Ne
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine
– Sklop 4«.
– za nepremičnine pod sklopom 5: »Ne
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine
– Sklop 5«.
– za nepremičnine pod sklopom 6: »Ne
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine
– Sklop 6«.
– za nepremičnine pod sklopom 7: »Ne
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine
– Sklop 7«.
– za nepremičnine pod sklopom 8: »Ne
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine
– Sklop 8«.
Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime
in priimek (naziv) ter svoj naslov.
Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku
ne bodo obravnavane.
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Javno odpiranje ponudb se bo odvijalo
16 dan po objavi razpisa v Uradnem listu
RS, ob 9. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg
osvoboditve 7, 2230 Lenart, soba št. 28, 2.
nadstropje.
X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Lenart
pri Brigiti Rojs, tel. 02/729-13-20 in Martinu
Brezniku, tel. 729-13-22, kjer lahko pridobijo
tudi razpisno dokumentacijo.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo
ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.lenart.si, v pisni obliki
pa jih ponudniki lahko prevzamejo v glavni
pisarni Občine Lenart.
Občina Lenart
Št. 478-0005/2009-10
Ob-5666/11
Občina Muta, Glavni trg 17, Muta, na
podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 86/10) in
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) ter Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Muta
v letu 2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Muta, Glavni
trg 17, 2366 Muta, matična št. 5881706,
davčna št. SI89876547.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Poslovni prostor – lokal B v poslovno
stanovanjskem objektu Kovaška 1, Muta,
posamezni del št. 8 v stavbi št. 204, k.o.
807 – Spodnja Muta (ID 5707075), v izmeri 62,75 m2.
Poslovni prostor je namenjen za opravljanje mirne obrti.
3. Izhodiščna cena nepremičnine
Cena
nepremičnine
znaša
43.536,62 EUR. V ceni ni vključen davek
na promet nepremičnin, ki ga plača prodajalec.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina se proda po načelu videno – kupljeno. Kupec kupuje nepremičnino
v stanju, v kakršnem je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik. Z uspelim ponudnikom se sklene pogodba v roku
8 dni od zaključka postopka javnega zbiranja ponudb. Kolikor ponudnik v tem roku ne
pristopi k podpisu pogodbe, se bo štelo, da
je od nakupa odstopil in ima Občina Muta
pravico zadržati vplačano varščino.
Rok za plačilo kupnine je 15 dni po sklenitvi pogodbe. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost nepremičnine
po ponujeni ceni. Plačilo kupnine v roku, ki
je določen, je bistvena sestavina pravnega
posla. Po plačilu celotne kupnine se izvede
zemljiškoknjižni prenos. Stroški overitve pogodbe bremenijo prodajalca, kupec pa nosi
stroške zemljiškoknjižne izvedbe.
5. Varščina: ponudnik, ki želi sodelovati v postopku mora vplačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na TRR,
št. 01281-0100011065 pri UJP, sklic na
št. 00-72000001. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 8. dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

6. Pisna ponudba mora vsebovati
– Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga 1),
– Izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa« (priloga 2),
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu »ponudba«
(priloga 3),
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
izhodiščne cene.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
7. Veljavnost ponudbe: ponudba mora
biti veljavna še 30 dni po poteku roka za
odpiranje ponudb.
8. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora
biti dostavljena na naslov: Občina Muta,
Glavni trg 17, Muta, z oznako »Ponudba za
nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 16. 12. 2011, do 12. ure.
9. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija
za vodenje postopka prodaje nepremičnine
bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v ponedeljek, 19. 12. 2011 ob 13. uri,
v prostorih Občine Muta. Nepravočasne in
nepopolne ponudbe bodo izločene iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti na odpiranju ponudb,
izkazati z osebnim dokumentom ali pooblastilom ponudnika.
10. Merilo za izbor: izbran bo ponudnik,
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini
izhodiščne cene. Ponudniki, ki bodo podali
enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bodo
pozvani k oddaji nove ponudbe. Po prejemu novih ponudb, bo izbran najugodnejši
ponudnik.
11. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno,
je izključena. Prodajalec lahko postopek
zbiranja ponudb ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne
vplačana varščina brez obresti.
12. Dodatne informacije
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in
ogledom nepremičnine so na voljo na
tel. 02/887-96-00. Ogled nepremičnine je
možen po predhodnem ogledu.
Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je objavljeno na spletni strani Občine Muta: www.muta.si.
Občina Muta
Št. 478-37/2011-19
Ob-5676/11
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, objavlja na podlagi 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in Letnega načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Logatec, ki je priloga Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2011 (Logaške novice,
št. 1-2/11) in Rebalansa odloka o proračunu
Občine Logatec za leto 2011 (Logaške novice, št. 11/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A,
Logatec, matična številka: 5874661000,
davčna številka: SI55512844.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
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Predmet prodaje so:
a) Nezazidano komunalno opremljeno
stavbno zemljišče, namenjeno poslovni gradnji v IOC Logatec, del parcele št. 375/375,
v skupni izmeri cca 6500 m2, k.o. Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja neporavnana, komunalno opremljena in vključuje:
kanalizacijo, vodo, javno razsvetljavo, elektriko 3x35A in asfaltno cesto na robu parcele. Komunalna oprema bo zagotovljena
v roku 1 leta od podpisa kupoprodajne pogodbe. Parcelo je možno deliti in se prodaja
po delih – velikost delov bo določena na
podlagi želja ponudnikov.
Izklicna cena za komunalno opremljeno zemljišče je 70,00 EUR za m2 oziroma 84,00 EUR za m2 z vključenim 20%
DDV.
b) Nezazidano komunalno opremljeno
stavbno zemljišče, namenjeno poslovni gradnji v IOC Zapolje, parc. št. 330/7, v izmeri
535 m2 in parc. št. 1755/8, v izmeri 835 m2,
obe k.o. Blekova vas.
Gradbena parcela se prodaja komunalno opremljena in vključuje: kanalizacijo,
vodo, javno razsvetljavo, elektriko 3x35A
in asfaltno cesto na robu parcele. Izklicna
cena za komunalno opremljeno zemljišče
je 65,00 EUR za m2 oziroma 78,00 EUR
za m2 z vključenim 20% DDV.
c) Nezazidano komunalno opremljeno
stavbno zemljišče parc. št. 375/324, v izmeri 319 m2, k.o. Dol. Logatec, namenjeno
poslovni gradnji v IOC Logatec, ki predstavlja zaokrožitev gradbene parcele.
Izklicna cena za komunalno opremljeno zemljišče je 65,00 EUR za m2 oziroma 78,00 EUR za m2 z vključenim 20%
DDV.
č) Nezazidano komunalno neopremljeno
stavbno zemljišče parc. št. 1755/4, v izmeri
1877 m2, k.o. Blekova vas, namenjeno poslovni gradnji v IOC Zapolje, ki predstavlja
zaokrožitev gradbene parcele.
Izklicna cena za komunalno opremljeno zemljišče je 16,00 EUR za m2 oziroma 19,20 EUR za m2 z vključenim 20%
DDV.
d) Nezazidana stavbna zemljišča na začetku naselja v Grčarevcu:
– parc. št. 151/21 travnik, v izmeri
741 m2,
– parc. št. 151/23 pašnik, v izmeri 576 m2
in travnik, v izmeri 283 m2,
– parc. št. 151/24 travnik, v izmeri 270 m2
in pašnik, v izmeri 520 m2,
– parc. št. 151/25 travnik, v izmeri 378 m2
in pašnik, v izmeri 601 m2,
– parc. št. 151/26 travnik, v izmeri
819 m2,
– parc. št. 151/27 travnik, v izmeri
772 m2,
– parc. št. 151/28 travnik, v izmeri
798 m2,
– parc. št. 151/29 travnik, v izmeri
777 m2,
– parc. št. 151/30 travnik, v izmeri
808 m2,
– parc. št. 151/31 travnik, v izmeri
968 m2, vse k.o. Grčarevec.
Namenska raba zemljišč je v veljavnih
prostorskih aktih trenutno opredeljena kot
površine za objekte za začasno bivanje.
Občina Logatec je v zadnji fazi sprejema
novega prostorskega akta, v katerem pa
so predmetna zemljišča opredeljena kot površine za stanovanja – površine podeželskega naselja.
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Gradbene parcele se prodajajo neporavnane, komunalna oprema bo zagotovljena
v roku enega leta od podpisa pogodbe pri
notarju.
Izklicna cena za komunalno opremljeno zemljišče je 60,00 EUR za m2 oziroma 72,00 EUR za m2 z vključenim 20%
DDV.
2. Pogoji prodaje:
a) nakup po načelu »videno-kupljeno«,
kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) posamezne nepremičnine bodo prodane najboljšemu ponudniku;
c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno
pogodbo najkasneje v petnajstih dneh po
končani izbiri najugodnejšega ponudnika.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima prodajalka pravico
zadržati vplačano varščino;
d) po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnine izročila original overjena
pogodba, da bo lahko vpisal lastninsko pravico nad kupljeno nepremičnino v zemljiško
knjigo;
e) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu
pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv;
f) kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še strošek vknjižbe lastninske
pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
3. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
a) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% od izklicne cene na podračun, št. 01264
– 0100001228, odprt pri Upravi za javna
plačila Republike Slovenije. Najboljšemu
ponudniku bo varščina brezobrestno všteta
v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika;
b) zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– ime, priimek oziroma firmo kupca, točen 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;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za fizično osebo);
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (za pravno osebo);
– izjavo o sprejemu pogojev javne ponudbe;
– dokazilo o plačani varščini;
c) ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali poslati s priporočeno pošiljko
s povratnico do vključno 21. 12. 2011, do
10. ure na naslov: Občina Logatec, Tržaška
cesta 50 A, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – Ne odpiraj!«.
4. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec ali
na tel. št. 01/759-06-18.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
a) javno odpiranje ponudb bo 21. 12.
2011 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec;
b) v primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja;
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c) ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb;
d) 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.
Občina Logatec
Št. 478-0073/2011
Ob-5700/11
Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
1295 Ivančna Gorica, na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11) in 16. in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 59/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin parc. št. 1451/2,
k.o. 1823-Dob in parc. št. 1452/0,
k.o. 1823-Dob
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
prodaja nepremičnin v lasti Občine Ivančna
Gorica na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 1451/2, dvorišče, v izmeri 25,00 m2 in gospodarsko poslopje, v izmeri 1.251 m2, k.o. 1823-Dob,
– parc. št. 1452/0, stavba ali zgradba,
v izmeri 47,00 m2, k.o. 1823-Dob.
2. Izklicna cena za nepremičnini znaša
skupaj 25.000,00 EUR. Kupec je dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin.
3. V postopku lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki s sedežem
v RS ali drugi državi članici EU ter fizične
osebe, ki so državljani RS ali druge države
članice EU. Ponudniki naj predložijo svojo
ponudbo v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnin parc.
št. 1451/2, k.o. 1823-Dob in parc. št. 1452/0,
k.o. 1823-Dob« v glavno pisarno Občine
Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna
Gorica. Na kuverti naj ponudniki označijo
tudi svoj naziv oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov stalnega prebivališča.
4. Ob predložitvi ponudbe so ponudniki
dolžni predložiti tudi potrdilo o plačilu varščine kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% izklicne cene. Varščino so
dolžni ponudniki vplačati na račun Občine
Ivančna Gorica, št. 01239-0100002162, odprt pri banki Slovenije, s pripisom »varščina
za odkup nepremičnin 1451/2, k.o. 1823Dob in parc. št. 1452/0, k.o. 1823-Dob«.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku
brezobrestno vračunana v ceno, neizbranim
ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena
v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.
5. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
a) podatke o ponudniku
– naziv pravne osebe, samostojnega
podjetnika oziroma ime in priimek fizične
osebe,
– sedež oziroma naslov,
– davčno številko,
– matično številko oziroma EMŠO,
– številko transakcijskega računa ter
naziv in sedež banke za vračilo vplačane
varščine (za primer, če ponudnik ne bo izbran);
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene.
Ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo
potrdila o registraciji (pravne osebe), priglasitvenega lista (samostojni podjetniki)

oziroma potrdila o državljanstvu ali osebne
izkaznice (fizične osebe).
6. Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno-kupljeno.
7. Rok za oddajo ponudb je 27. 12. 2011
do 12. ure.
8. Javno odpiranje ponudb bo dne 27. 12.
2011 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Ivančna
Gorica, Sokolska ulica 5, Ivančna Gorica
(poslovni center Žolnir).
9. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo
kot edini kriterij upoštevana najvišja ponujena kupnina. Ob več najugodnejših ponudbah se bo postopek nadaljeval po metodi
neposredne pogodbe in sicer bodo opravljena pogajanja o ceni, pri čemer bo izbran
ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino.
10. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba. Ponudnik je dolžan pristopiti
k podpisu pogodbe najkasneje v roku 5 dni
od povabila k podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe oziroma prejema računa je bistvena
sestavina pogodbe.
11. Kupec nosi tudi stroške overitve podpisa prodajalca na prodajni pogodbi pri notarju ter stroške zemljiškoknjižnega prenosa.
Zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice
na nepremičninah se opravi po plačilu celotne kupnine.
12. Objava javnega poziva za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnini, ki sta predmet
tega poziva.
13. Občina Ivančna Gorica si pridržuje
pravico, da začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli
ustavi.
14. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
zgoraj navedenem naslovu, vsak delovni
dan, na tel. 01/781-21-00.
Občina Ivančna Gorica
Št. 4780-675/2011-10
Ob-5720/11
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, Ljubljana, mat.
št. 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Zazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 571/10, poslovna stavba
680 m2, dvorišče 570 m2, skupaj v izmeri
1250 m2 in
–
parc.
št.
571/12
neplodno,
v izmeri 380 m2, obe k.o. Vižmarje, skupaj
2
1.630 m .
2.2 Zemljišči, ki sta predmet prodaje,
se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana
– izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10,
10/11-DPN, 22/11 – popr. in 43/11 ZKZ-C)
nahajata v enoti urejanja ŠE-212 Šentvid,
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kjer je namenska raba CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.
Predmetni zemljišči sta novonastali parceli iz parcel št. 571/1 in 571/5, obe k.o.
Vižmarje. Prodajna pogodba bo sklenjena
po pravnomočni odločbi Geodetske uprave
Republike Slovenije.
2.3
Izhodiščna
cena
je
529.750,00 EUR.
2.4 Navedena izhodiščna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki
ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena (po
pravnomočni odločbi o parcelaciji) 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
vplačilo varščine.
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 pripadajoči davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa
pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic
na štev. 007-432000. 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: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine v območju urejanja prostora
ŠE-212 Šentvid« 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),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
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– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 10. 2012.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-41-76, kontaktna
oseba Sandra Pahor.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 27. 12. 2011, s pričetkom ob 11. uri
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila
pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-11-0241
Ob-5703/11
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlih Pahor Mariji, Gradaška ul. 8, Ljubljana, Baruzzi Aniti, Ravenna,
Via Cataneo 16, Italija, Trampuž Zori, Trieste, Via Orlandini 49, Italija, Velikonja Ivani,
Gorizia, Via Duca D`Aosta 13, Italija, Križaj
Mariji, Vallone 49, Doberdo del Lago, Italija,
Mišigoj Fani, Trieste, Via Concordia 6, Italija,
solastnikom parcele 3579 in 3581 v katastrski občini 2329 Nova vas, ter Pahor Francu,
Nova vas 17, Miren, lastniku parcele 1523
v katastrski občini 2329 Nova vas, da se
javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in
vstopijo v postopek evidentiranja urejene
meje med parcelo št. 1521/1 in sosednjimi
parcelami št. 1520, 3579, 3581 ter 1523,
vse k.o. 2329 Nova vas.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 5. 12. 2011
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Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5671/11
Na podlagi sklepov družbenikov družbe ASIISTECH tehnolološki razvoj in storitve, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 14, 4000
Kranj, matična št. 2313421000, z dne 3. 10.
2011, se osnovni kapital družbe, ki znaša
100.000 EUR zmanjša za 90.000,00 EUR,
tako, da znaša osnovni kapital družbe po
zmanjšanju 10.000 EUR.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1 direktor družbe poziva vse upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
ASIISTECH, d.o.o.
direktor Janez Hafner
Ob-5672/11
Matjaž Gantar, direktor družbe KDG Naložbe, naložbena dejavnost, d.o.o., s sedežem na Mala čolnarska ulica 9, 1000 Ljub
ljana, vpisana v Poslovni register Slovenije
z matično številko 2317265000, objavlja
sklep edinega družbenika o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe z dne 30. 8.
2011, na podlagi katerega se osnovni kapital
družbe, ki znaša 6.576.978,87 EUR, zmanjša po rednem postopku, tako, da osnovni
kapital družbe znaša 2.000.000,00 EUR.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1 direktor družbe poziva vse upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.
KDG Naložbe d.o.o.
Matjaž Gantar
direktor
Ob-5673/11
Matija Gantar, direktor družbe KDH Naložbe, naložbena dejavnost, d.o.o., s sedežem na Vogelni ulici 4, 1000 Ljubljana, vpisana v Poslovni register Slovenije z matično
številko 2317257000, objavlja sklep edinega
družbenika družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z dne 30. 8. 2011, na
podlagi katerega se osnovni kapital družbe,
ki znaša 4.362.884,09 EUR, zmanjša po
rednem postopku, tako, da osnovni kapital
družbe znaša 3.000.000,00 EUR.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1 direktor družbe poziva vse upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.
KDH Naložbe d.o.o.
Matija Gantar
direktor

Sklici skupščin
Ob-5682/11
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške
družbe CPG, d.d., Industrijska cesta 2,
Kromberk, Nova Gorica, uprava sklicuje

16. sejo skupščine
delniške družbe CPG, d.d.,
ki bo v torek, 10. 1. 2012 ob 9. uri, v Novi
Gorici na Industrijski cesti 2 in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni
red in sklepe skupščine.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Za predsednico skupščine se izvoli Veronika Lemut, za preštevalko glasov Nives
Simčič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Razrešitev članov nadzornega sveta
družbe in imenovanje novih.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Skupščina z dnem 10. 1. 2012 odpokliče
dosedanja člana nadzornega sveta: mag.
Dušana Črnigoja in Zvonka Likarja.
Skupščina imenuje v nadzorni svet družbe za obdobje štirih let predstavnika delničarjev: Marjano Novak in mag. Gašperja
Marca.
Novoizvoljeni člani nadzornega sveta nastopijo mandat z dnem 10. 1. 2012.
Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice: pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo
le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan), to je dne 6. 1. 2012.
Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje
do konca četrtega dne pred skupščino.
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe. Pravne osebe
morajo prijavi za udeležbo predložiti redni
izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki
vsebuje podatke po stanju ob prijavi.
Prijavljene udeležence prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 15 minut pred predvidenim pričetkom skupščine, da prijavijo
svojo navzočnost pri v predlogu predvideni
preštevalki glasov.
Dopolnitev dnevnega reda
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. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za
katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu
uprave ali nadzornega sveta in da bo druge
delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Gradivo s predlogi sklepov delničarjem
z navedbo organa, ki jih je predlagal ter obrazložitve posameznih točk dnevnega reda,
so brezplačno dostopni na poslovnem naslovu družbe Industrijska cesta 2, Kromberk,
Nova Gorica, vsak delovni dan družbe med
9. in 12. uro, ves čas od objave tega sklica dalje in na uradni spletni strani družbe,
www.cpg.si.
Pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.
CPG, d.d.
Uprava – direktor
Kristjan Mugerli, dipl. inž. grad.
Ob-5694/11
Na podlagi Statuta delniške družbe sklicujem
21. sejo skupščine
delniške družbe Grand hotel Union d.d.,
ki bo v torek, 10. 1. 2012, ob
14. uri v Grand hotelu Union d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), v Ljubljani,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov
skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost, za predsednika
skupščine se izvoli Dušan Golovrški.
Za preštevalki glasov se izvolita Lilijana
Pavlič in Lidija Lovšin.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Miro Košak.
2. Seznanitev z odstopom predsednice
nadzornega sveta in izvolitev novega člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z odstopom predsednice nadzornega sveta mag. Olge Jakhel Dergan s funkcij članice in predsednice
nadzornega sveta Grand hotela Union d.d.
z dnem 1. 11. 2011.
Na predlog nadzornega sveta se za nadomestnega člana nadzornega sveta Grand
hotela Union d.d. za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata prvotnega člana,
od dneva te skupščine do dne 24. 6. 2015
izvoli Primož Raktelj.
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Predlagatelji sklepov: predlagatelj sklepa
pod točko 1 je uprava družbe, pod točko 2
pa nadzorni svet.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik
od 10. do 12. ure, od dneva objave tega
sklica v Uradnem listu RS do vključno dneva
skupščine. Objava sklica skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo
bo objavljeno na uradni spletni strani družbe, www.gh-union.si dne 9. 12. 2011 in bo
dosegljivo najmanj 5 let. Sklic skupščine,
obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh
Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si).
Informacije iz tretjega odstavka 296. člena
ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah
delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve
za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do
obveščenosti (prvi odstavek 298. člena,
prvi odstavek 300. člena, 301. in 305. člen
ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za
dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski
naslov: skupscina@gh-union.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo
na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za
katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu
uprave ali nadzornega sveta in da bo druge
delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah
delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni
treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1
le, če je delničar v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge
sklepov in volilne predloge družbi sporočijo
tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@gh-union.si
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi,
ki se družbi sporočijo po elektronski pošti,
morajo biti posredovane v skenirani obliki
kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah
pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba
ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje
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zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter
avtentičnosti njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe in uresničevanja
glasovalnih pravic na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je na dan 6. 1.
2012.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki se najpozneje konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe, kar pomeni, da mora prijavnica
v tem roku prispeti na sedež družbe. Če
se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je
treba prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z Zakonom o gospodarskih družbah
in Zakonom o prevzemih in bo ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe. Delničarji lahko imenujejo
pooblaščenca za zastopanje na skupščini
tudi z uporabo elektronskih sredstev. Pooblastilo je lahko poslano družbi najpozneje
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine po elektronski pošti na naslov: skupscina@gh-union.si in sicer v skenirani obliki
kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni
podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa
lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma
pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima
pravico do preveritve identitete delničarja
oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti
njegovega podpisa.
Osnovni kapital družbe Grand hotel
Union d.d. na dan sklica skupščine znaša 7.572.245,87 evrov in je razdeljen na
1.814.613 kosovnih delnic. 1.793.869 delnic družbe je z glasovalno pravico, na dan
sklica skupščine ima družba 20.744 lastnih
delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.
Uprava družbe Grand hotel Union d.d
glavni direktor: Bogdan Lipovšek
Št. 015/2011
Ob-5695/11
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča,
opr. št. Ng 11/2011 z dne 18. 10. 2011, v skladu z določili Statuta delniške družbe Ingrad
Gramat, trgovska in proizvodna družba,
d.d., Medlog 7, Celje ter določbami Zakona o gospodarskih družbah – 1 (ZGD – 1),
delničar družbe Ingrad Gramat, trgovska in
proizvodna družba, d.d., družba Cestno podjetje Maribor, d.d. – v stečaju, Ob Dravi 6,
Maribor, v skladu s pooblastilom sodišča iz
sklepa Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. Ng
11/2011 z dne 18. 10. 2011, sklicuje
zasedanje skupščine
delniške družbe Ingrad Gramat d.d.,
ki bo v torek, 10. 1. 2012, ob 14. uri,
v konferenčnem prostoru P4, v pritličju poslovne stavbe RITS, Kidričeva ulica 25,
3000 Celje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

Za predsednika skupščine se izvoli Nenad Zečević.
Za preštevalke glasov se izvolita Maja
Lekš in Sara Podbregar.
Seji prisostvuje vabljeni notar Aleksander
Mraz iz Celja.
2. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe odpokliče naslednje
člane nadzornega sveta družbe Ingrad Gramat, d.d.: Janez Škoberne, Mojca Zapušek,
Boris Potisk.
Skupščina izvoli Grmek Vasjo, Urbajs
Ano in Ačanski Milenka za člane nadzornega sveta.
Mandatna doba novoizvoljenim članom
nadzornega sveta traja 4 leta in začne teči
z dnem izvolitve na skupščini.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki predstavlja
sklep Okrožnega sodišča v Celju, opr. št.
Ng 11/2011 z dne 18. 10. 2011 ter Predlog
delničarja družbe Ingrad Gramat, d.d., CPM,
d.d. – v stečaju, zaradi izdaje pooblastila za
sklic skupščine z dne 8. 9. 2011, je delničarjem na vpogled v družbi Ingrad Gramat,
d.d., Medlog 7, 3000 Celje ter družbi CPM,
d.d. – v stečaju, Ob Dravi 6, Maribor, in sicer
po dnevu objave sklica skupščine, vključno
do dneva zasedanja skupščine.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina
pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda.
Poslovodstvo družbe Ingrad Gramat,
d.d., bo v skladu s tretjim odstavka 298. člena ZGD-1 objavilo tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali najpozneje 7 dni po objavi sklica
skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatno točko dnevnega reda posredujejo na
družbo Ingrad Gramat, d.d., Medlog 7, 3000
Celje ali po faksu na št. 03/42-63-803.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajo predloge sklepov ali
volilne predloge. Družba Ingrad Gramat, d.d.
bo na enak način, kot je objavljen ta sklic
skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi
tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in
za katere bo delničar-predlagatelj sporočil,
da bo na skupščini ugovarjal predlogu objavljenih sklepov in, da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
V skladu s 301. členom ZGD-1 volilnih predlogov delničarjev ni treba utemeljiti.
Predlogi delničarjev, ki družbi Ingrad Gramat, d.d. niso poslani v 7 dneh po objavi
sklica skupščine in so dani najpozneje na
sami skupščini, se obravnavajo na skupščini. Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1
uresničuje na skupščini.
Prijava udeležbe na skupščini in glasovanje na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
bodo pisno prijavili na skupščino tako, da
družba Ingrad Gramat, d.d. prejme njihovo
prijavo, najkasneje konec četrtega dne pred
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skupščino na naslov Ingrad Gramat, d.d.,
Medlog 7, 3000 Celje, to je 5. 1. 2012, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe Ingrad
Gramat, d.d., ki se vodi pri Centralno klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana (KDD)
konec četrtega dne pred skupščino, to je
5. 1. 2012.
Glasovalno pravico na skupščini lahko
uresničujejo le tisti delničarji, ki najpozneje
konec četrtega dne pred skupščino na naslov
Ingrad Gramat, d.d., Medlog 7, 3000 Celje,
priporočeno pošljejo svojo pisno prijavo.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je
potrebno predložiti družbi Ingrad Gramat,
d.d., Medlog 7, Celje.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci se morajo na zahtevo sklicatelja izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra. Pravico udeležbe na skupščini imajo
tudi člani nadzornega sveta družbe Ingrad
Gramat, d.d.
Zaradi nemotenega poteka skupščine
pozivamo vse delničarje, zastopnika ali pooblaščence, da se zglasijo v prostorih, kjer
bo izvedena skupščina vsaj 15 minut pred
zasedanjem skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost ter prevzeli glasovnice
za glasovanje.
Skupščina veljavno odloča oziroma je
sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala. Glasovalna
pravica delničarjev se uresničuje glede na
število kosovnih delnic, tako da ima vsaka
kosovna delnica en glas.
CPM, d.d. – v stečaju
Ob-5722/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7. točke Statuta delniške
družbe Sava hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d., sklicujemo
7. skupščino
delničarjev družbe Sava hoteli Bled,
hotelirstvo in turizem, d.d.,
Cankarjeva 6, Bled
Skupščina bo 9. 1. 2012 ob 14. uri na
Bledu, v dvorani Libertas v Golf hotelu, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa.

Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se izvoli Primož Kozina,
– za preštevalki glasov Branka Kelbl in
Duška Janša.
2. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe v predlaganem besedilu.
Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.
3. Odpoklic članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Skupščina družbe odpokliče dosedanje
člane nadzornega sveta: mag. Narat Matej,
mag. Antonija Pirc, Miran Hude.
Skupščina družbe za mandatno obdobje
4 let, ki začne teči prvi naslednji dan od dneva vpisa predlaganih sprememb statuta v register, imenuje naslednje člane nadzornega
sveta: mag. Matej Narat, Andrej Andoljšek,
mag. Franci Strajnar, Milan Marinič.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe na Cankarjevi 6, Bled
so v tajništvu družbe vsak delovni dan od
dneva objave skupščine do dneva skupščine, razen sobot in nedelj, od 10. do 12. ure
dostopni:
– sklic skupščine,
– obrazložitev predlogov sklepov,
– predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe,
– informacije o pravicah delničarjev iz
prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD- 1.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
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. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti, in sicer na e-poštni naslov:
nada.zaberl@hotelibled.com.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
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ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-poštni naslov:
nada.zaberl@hotelibled.com.
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za
presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo
pravico do obveščenosti v skladu s prvim
odstavkom 305. člena ZGD-1.
Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica 7. skupščine delničarjev
Na dan sklica skupščine je osnovni kapital družbe razdeljen na 11.844.234 navadnih
imenskih kosovnih delnic oznake SHBR, vse
delnice imajo glasovalno pravico. Vsaka delnica zagotavlja en glas.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Na skupščini lahko glasujejo delničarji,
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji
so dolžni prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Zakoniti zastopniki družb se
morajo izkazati z izpiskom iz poslovnega/sodnega registra po stanju na dan prijave na
skupščino.
Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine prosimo delničarje in pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcih glasov
vsaj 15 min. pred začetkom zasedanja.
Sava hoteli Bled,
hotelirstvo in turizem, d.d.
predsednik uprave Andrej Prebil
član uprave Borut Simonič
članica uprave Balažic Renata
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Zavarovanja terjatev
SV 876/11
Ob-5679/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št.
SV 876/11 z dne 30. 11. 2011, je bilo stanovanje, na naslovu Pot Sv. Antona 1, Idrija,
z identifikacijsko številko 2358-399-7, last
Jožice Obreza, rojene 21. 5. 1957, stanujoče Mihevčeva 4, Idrija, kupljeno s kupoprodajno pogodbo, sklenjeno med Jožico
Obreza in Občino Idrija, dne 28. 6. 2004,
št. 36003-0005/2004-001, in overjeno
v notarski pisarni notarja Andreja Rozmana
v Idriji, pod oprav. št. OV 1437/04, zastavljeno v korist upnice – Abanke Vipa d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična
št. 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 90.000,00 EUR s pripadki.
SV 1797/2011
Ob-5691/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič
iz Maribora, opr. št. SV 1797/2011 z dne
30. 11. 2011, je posamezni del št. 6, v stavbi 1328, k.o. 678 Sp. Radvanje, stanovanje
št. 6/II, v hiši Ul. Staneta Severja 5 – parc.
št. 1621/1, k.o. Sp. Radvanje, solast Knežević Mojce, Klep Nade in Klep Maria, na temelju prodajne pogodbe št. 4787/93, z dne
15. 12. 1993 in aneksa z dne 5. 11. 2011, zastavljeno v korist SKB d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 33.000,00 EUR
s pp.
SV 477/11
Ob-5717/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dragice Papež iz
Ljubljane, opr. št. SV 477/11 z dne 5. 12.
2011, je bila nepremičnina, ki po podatkih
GURS v naravi predstavlja stanovanje, v izmeri 14,20 m2, v 5. etaži stanovanjske hiše,
na naslovu Poljanska cesta 54, 1000 Ljub
ljana, stoječi na parc. št. 160, k.o. 1727 Poljansko predmestje, last zastavitelja Dragana Jušta, stanujoč Poljanska cesta 54, 1000
Ljubljana, zastavljena v korist upnice Jožice
Papež Francelj, stanujoče Plešivica 4, 1357
Notranje Gorice, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 3.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 99396/2010
Os-5478/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 99396/2010
z dne 16. 7. 2010, je bil dne 19. 10. 2011
opravljen v korist upnika Zveza, Kranj d.o.o.,
Cesta Staneta Žagarja 14, Kranj, proti dolžniku Muji Velić, Blejska cesta 13, Tržič, zaradi izterjave 138,60 EUR s pripadki, rubež
nepremičnine, to je stanovanja – garsonjere,
št. 12, v izmeri 21,00 m2, v 1. nadstropju
večstanovansjke stavbe, na naslovu Blejska cesta 13, Tržič, št. stavbe 390, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti
in napravami ter funkcionalnim zemljiščem,
v lasti dolžnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 11. 2011
VL 119238/2011
Os-5495/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 119238/2011
z dne 19. 8. 2011, je bil dne 26. 10. 2011
opravljen v korist upnika Zveza sistemi in
storitve d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 14,
Kranj, proti dolžnici Maji Mlinarič, Pot na Zali
Rovt 3, Tržič, zaradi izterjave 1.489,68 EUR
s pripadki, rubež nepremičnine, to je stanovanje št. 7, v izmeri 65,87 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Pot na Zali Rovt 3,
Tržič, št. stavbe 147, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter
funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnice
Maje Mlinarič, Pot za Zali Rovt 3, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 11. 2011
In 983/2011
Os-5647/11
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. Ig
345/2011 z dne 11. 7. 2011, v zvezi s sklepom
o nadaljevanju izvršbe opr. št. In 983/2011
z dne 16. 9. 2011, je bil v korist upnika Interra
d.d., Tomšičeva 9, Ljubljana, dne 6. 10. 2011
opravljen rubež nepremičnin:
a) posameznega dela stavbe – stanovanja št. 9, št. dela stavbe 9, v 3. nadstropju,
6. etaža, v stanovanjski stavbi št. 382, na
naslovu Slomškova ulica 35, Ljubljana, k.o.
1737 Tabor,
b) posameznega dela stavbe – garaže, enote pod zaporedno št. 38, etaža K,
v objektu na naslovu Kotnikova ulica 12-24,
Ljubljana, obe v lasti dolžnika Mateja Raščana, Kocljeva ulica 12c, Murska Sobota.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2011
In 251/2010
Os-5496/11
Izvršitelj Zoran Kovačič je na podlagi
sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, In 251/2010 z dne 24. 3. 2011, dne
26. 10. 2011 opravil rubež nepremičnin,
ki obsegajo poslovne prostore v mezaninu, v izmeri 57,70 m2 in idealni delež do
577/1000 kleti, v izmeri 16,97 m2 ter skupnih
prostorov, v izmeri 24,19 m2, vse v poslovno
stanovanjski stavbi, na naslovu Gregorčičeva ul. 21, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 11. 2011

VL 135777/2011
Os-5549/11
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnika Terca d.o.o. Šentrupert, Šentrupert 124, zoper dolžnico Božico
Rozman, Ulica Slavka Gruma 60, Novo mesto, zaradi izterjave 180,00 EUR na podlagi
sklepa VL 135777/2011 z dne 21. 9. 2011,
po izvršitelju Janku Zorčiču dne 7. 11. 2011,
zarubilo nepremičnino, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje, št. 14,
v 3. nadstropju večstanovanjske zgradbe št. 631, na naslovu Novo mesto, Ulica
Slavka Gruma 60, v bruto in neto izmeri 65,70 m2, last dolžnice Božice Rozman.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 18. 11. 2011

Oklici o začetku
vzpostavitve
pravnega naslova
N 372/2009
Os-5498/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni
sodnici Tadeji Breznik, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Dušanke Wiegele, 2.
Stanka Arkliniča, 3. Veronike Verdnik, 4.
Damijana Verdnika, 5. Radovana Lorenčiča
in 6. Marije Žižek, vsi stanujoči Gosposvetska cesta 35, Maribor, ki jih vse po pooblastilu zastopa Agencija Etažna, Jožica
Reberc s.p., Cizljeva ulica 5, Maribor, zoper
nasprotnega udeleženca Gradis, Gradbeno
podjetje Maribor, Gosposvetska cesta 29,
Maribor, ki ga zastopa skrbnik za posebni
primer – odvetnik Stanislav Greifoner iz
Odvetniške pisarne Brence & Greifoner,
d.o.o., Partizanska 13a, Maribor, zaradi vzpostavitve etažne lastnine na stavbi,
z naslovom Gosposvetska 35, Maribor, za
vpis lastninske pravice v korist predlagateljev Damijana Verdnika in Veronike Verdnik, na stanovanju št. 7, ident. št. dela
stavbe: 658-762-7, dne 27. 10. 2011 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova, prodajne pogodbe
št. 27-225/91, sklenjene dne 4. 12. 1991,
med prodajalcem Gradis Gradbeno podjetje Maribor, p.p. Maribor, Gosposvetska
cesta 29, ki je pravni naslednik GIP Gradis
Ljubljana, n.sol.o. TOZD Gradbena enota Maribor, n.sol.o. Maribor, Gosposvetska c. 29, ki ga je zastopal glavni direktor
Franc Gačnik, dipl. gradb. inž. in kupcema Vladimirjem Špenkom, rojenim 26. 10.
1957, Gosposvetska cesta 35, Maribor ter
Nado Merc, rojeno 2. 9. 1960, Gosposvetska cesta 35, Maribor, o prodaji in nakupu nepremičnine – stanovanja št. 7, v III.
nadstropju, Gosposvetska cesta 35, Maribor, v stanovanjski hiši, stoječi na parc.
št. 1556, k.o. 658 – Koroška vrata in v kateri je prva pogodbena stranka dovolila,
da se pri navedenem stanovanju vknjiži
lastninska pravica v korist druge pogodbene stranke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom

pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev Veronike Verdnik in Damijana Verdnika.
Okrajno sodišče v Maribor
dne 10. 11 2011
N 99/2009
Os-5572/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni
sodnici Katji Rožič, v nepravdni zadevi priglasiteljice Anje Klemen, Zrinjskega ulica 30,
Mladinska ulica 2, Maribor, zastopane po
pooblaščenki Flatmary, Marija Topolovec
s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi Maribor, Mladinska ulica 2, št. stavbe 657-834, stoječi na
parc. št. 886, k.o. 657 Maribor – Grad in za
vpis lastninske pravice v korist priglasiteljice
na delu stavbe št. 657-834-20, 15. 11. 2011
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: prodajne pogodbe
št. 283/94, z dne 29. 7. 1994, sklenjene
na podlagi določil Stanovanjskega zakona
med prodajalcem Stanovanjski sklad Občine Maribor, Slovenska 40, Maribor, ki ga je
zastopal direktor mag. Valentin Kropivšek
in kupovalko Mojco Urbančič, rojeno 23. 9.
1971, Mladinska ulica 2, Maribor, s katero
je prodajalec kupovalki prodal stanovanje
št. 19, v izmeri 75,03 m², v III. nadstropju stanovanjske hiše Maribor, Mladinska
ulica 2, na parc. št. 886, k.o. Maribor – Grad
in na prodanem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice na ime kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Anje
Klemen.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 11. 2011
N 99/2009
Os-5573/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni
sodnici Katji Rožič, v nepravdni zadevi priglasitelja Antona Levec, Mladinska ulica 2,
Maribor, zastopanega po notarju Gorazdu
Šifrerju, Trg svobode 3, Maribor, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi Maribor, Mladinska ulica 2, št. stavbe 657-834, stoječi na
parc. št. 886, k.o. 657 Maribor – Grad in za
vpis lastninske pravice v korist priglasitelja
na delu stavbe št. 657-834-27, 15. 11. 2011,
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova:
– pogodbe o medsebojnih razmerjih
št. 29/P-713/93-PO-NO, z dne 24. 3. 1993,
sklenjene med prvo pogodbeno stranko Stanovanjsko zadrugo Maribor z.o.o., Maribor,
Gregorčičeva ulica 19, ki jo je zastopal direktor mag. Valentin Kropivšek in drugo pogodbenima strankama Mladenom Lovrecem
in Alenko Lovrec, Maribor, Framska 4, kot
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članoma Stanovanjske zadruge Maribor –
enote »podstrešna stanovanja«, v kateri je
navedeno, da je prva pogodbena stranka organizirala gradnjo dvosobnega podstrešnega stanovanja v Mariboru, Mladinska ulica 2,
z oznako B – od stopnišča desno, v velikosti 63,30 m², na parc. št. 886, k.o. Maribor –
Grad in sta ga člana zadruge po zgrajeni IV.
gradbeni fazi sprejela v dokončanje 24. 6.
1988 in s katero je prva pogodbena stranka
dovolila, da se pri navedenem stanovanju
vknjiži lastninska pravica v korist drugo pogodbenih strank, za vsakega do ½,
– prodajne pogodbe, sklenjene med letoma 1993 in 1996 med prodajalcema Mladenom Lovrecem in Alenko Lovrec, in kupcem
Tomislavom Ajdičem, s katero sta prodajalca
kupcu prodala dvosobno podstrešno stanovanje z oznako B – od stopnišča desno,
v izmeri 63,30 m2, v stanovanjski hiši v Mariboru, Mladinska ulica 2, stoječe na parc.
št. 886, k.o. 657 Maribor – Grad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Antona Levca.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 11. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
VL 169186/2009
Os-5003/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Shell Adria d.o.o. v angleškem jeziku: Shell Adria LTD, Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnik Valentin Breznik, Partizanska 37,
Maribor, proti dolžniku SAC 2 d.o.o., Prešernova cesta 34, Domžale; Srečku Sabolčec, Richmond Street 10, London, ki ga
zastopa odvetnica Nina Radulović, Trdinova 5, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
1.691,04 EUR, sklenilo:
dolžniku Srečku Sabolčec, Richmond
Street 10, London, se na podlagi 5. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasa zastopnica.
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 19. 5. 2011
VL 212075/2010
Os-5479/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnica Andreja Šifrer, Ulica Vita Kraigherja (p.p. 1593) 1a, Maribor, proti dolžniku Andražu Šterk, Ulica Jožeta Mirtiča 14,
Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik,
odvetnik, začasni zastopnik Bojan Župevec, Hrvatski trg 3, Ljubljana, zaradi izterjave 591,09 EUR, sklenilo:
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dolžniku Andražu Šterk, Ulica Jožeta Mirtiča 14, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Bojan Župevec, Hrvatski trg 3, 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 25. 10. 2011
VL 204184/2010
Os-5532/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Andreja Šifrer, Ulica Vita Kraigherja (p.p. 1593) 1a, Maribor, proti dolžniku
Sretu Đukić, Senožeče 76a, Senožeče, ki
ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica
Svetlana Truglas, Kolodvorska 2, Koper –
Capodistria, zaradi izterjave 607,35 EUR,
sklenilo:
dolžniku Sretu Đukić, Senožeče 76a,
Senožeče, 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
Svetlana Truglas, Kolodvorska 2, Koper.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2011
II P 314/2011
Os-5442/11
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Katarini Plevčak, v pravdni zadevi tožeče stranke Robert Grah, Vešenik 44c,
Slovenske Konjice, ki ga zastopa Odvetniška družba Marčič in ostali o.p., d.n.o. iz
Slovenj Gradca, odvetnik iz Maribora, zoper
toženo stranko. 1. Theodor Bunta, Kamniška ulica 31, Maribor, 2. Dragan Mijajlović,
Milana Stanivukoviča 6, Beograd, Republika
Srbija, zaradi plačila o postavitvi začasnega
zastopnika drugo toženi stranki, na podlagi
določil 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
sklenilo:
drugo toženi stranki Draganu Mijajloviću
se kot začasni zastopnik postavi odvetnica
Ljubica Kočnik Jug, Partizanska cesta 23,
Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala drugo
toženo stranko dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 11. 2011
II P 107/2011
Os-5124/11
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po okrožni sodnici Silvani Pavlin Kuščer, v pravdni
zadevi tožeče stranke Mojce Leskovec,
Kidričeva 31/b, Nova Gorica, ki jo zasto-

pa odvetnik Stojan Zorn iz Nove Gorice,
zoper toženo stranko Luciana Valentinija,
neznanega bivališča, zaradi dodelitve mladoletnega otroka in plačevanja preživnine,
sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se toženi stranki Lucianu Valentiniju,
neznanega bivališča, postavi začasni zastopnik, odvetnik Simon Čehovin iz Nove Gorice, Ulica Tolminskih puntarjev 4, ki bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi opr.
št. II P 107/2011, vse dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 10. 2011

Oklici dedičem
D 518/2010
Os-2470/11
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Juriju (Georgu) Vrečerju, sinu Antona, rojenemu
dne 22. 4. 1895, državljanu Jugoslavije, poročenemu, umrlemu dne 27. 2. 1971, nazadnje stanujočemu Teharska 18, Celje.
Zapustnik je napravil oporoko, vendar
v oporoki ni razpolagal z vsem svojim premoženjem, zato je glede dela (pozneje ugotovljenega) premoženja nastopilo zakonito
dedovanje. Kot zakoniti dedinji I. dednega
reda prideta v poštev vdova Antonija Vrečer
in hči Karolina El Hage. Dedinja Antonija
Vrečer je sedaj že pokojna, kot zakonite
dedinje II. dednega reda po njej pridejo v poštev njene sestre Jerica Remic, Minka Žnidarič in Rozika Javoršek, katerih 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 in v Uradnem listu RS. 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 31. 3. 2011
D 150/2009
Os-5493/11
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Nahtigal Feliksu,
sinu Mihaela, rojenem 16. 11. 1935, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočemu Ljubljanska c. 8, Kočevje, umrlemu
2. 4. 2009 v Lenartu, Hrastovec v Slovenskih Goricah.
Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da je bil zapustnik razvezan in je zapustil hčerko Plot Zdenko in
sina Nahtigal Marka, ki sta se dediščini po
zapustniku odpovedala. Prav tako so se
dediščini odpovedali tudi vsi dediči t.im.
drugega dednega reda, to je zapustnikova
sestra Zidar Marija ter zapustnikovi nečaki Pelc Anica, Hočevar Darinka, Nahtigal
Rudi, Nahtigal Boštjan, Nahtigal Srečko,
Nahtigal Simon, Semič Marinka in Kerin
Jelka. Glede na navedeno bi prišli v poštev
za dedovanje dediči t.im. tretjega dedne-
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ga reda, to so zapustnikovi dedi in babice
oziroma če so ti umrli že pred njim, njihovi
otroci, to so zapustnikove tete in strici oziroma njihovi potomci, to so zapustnikove
sestrične in bratranci. Glede na to, da sodišče o teh dedičih nima nikakršnih podatkov,
s tem oklicem poziva zapustnikove tete in
strice oziroma če so ti umrli že pred zap.,
njegove bratrance in sestrične, da se v roku
enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni
strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski
tukajšnjega sodišča, zglasijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku
oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo
v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 8. 11. 2011
D 345/2011
Os-5300/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojnem Humar Ivanu,
pokojnega Antona, rojenega 14. 4. 1895,
Grgarske Ravne 64, ki je umrl 15. 4. 1965.
Kot zakonita dediča o zapustniku bi prišla v poštev tudi zapustnikova brata Humar
Anton in Humar Franc, katerih prebivališče
sodišču ni znano oziroma njuni dediči, ki
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 osnovi podatkov o dedičih,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 10. 2011
D 614/2011
Os-5601/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojnem Lestan Rihardu pokojnega Filipa, rojenega 19. 12. 1890,
Gorizia, Italija, ki je umrl dne 30. 4. 1928.
Kot zakoniti dedinji po zapustniku bi prišli
v poštev tudi zapustnikovi hčerki Lestan Marija, rojena 3. 8. 1919 in Lestan Ivana, rojena
24. 8. 1925, katerih prebivališče sodišču ni
znano oziroma njuni 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 18. 11. 2011
D 749/2007
Os-5477/11
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Jeri Potočnik, rojeni Širovnik, hčeri Franca, rojeni
6. 3. 1925, državljanki Republike Slovenije,
vdovi, umrli 6. 6. 2001, nazadnje stanujoči
Jablovec št. 1.
Ker se ne ve ali je kaj pokojničinih sorodnikov, ki bi bili poklicani k dedovanju na
podlagi zakona, saj pokojnica ni napravila
oporoke, sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), s tem oklicem poziva vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo, na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 8. 11. 2011
D 477/2010
Os-5551/11
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Antonu Serianu, pokojnega Štefana, neznanega bivališča, ki je
bil razglašen za mrtvega in se je kot datum
smrti določil 1. 1. 1927.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva
vse morebitne dediče, da se v roku enega
leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča zglasijo na
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 11. 2011
D 163/2011
Os-5552/11
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Josipu Mihaliču, pokojnega Andreja, rojenega 17. 2. 1884, ki je umrl
v Ameriki leta 1915, v zemljiški knjigi je vpisan z naslovom Ocizla 41, 6240 Kozina.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustnikovih dedičih, zato s tem
oklicem poziva vse morebitne dediče, da se
v roku enega leta od objave tega oklica in
oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča,
zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 11. 2011
D 90/2011
Os-5213/11
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri
Okrajnem sodišču v Trebnjem, po pokojnem
Praštalo Boru, rojenem 15. 2. 1921, z zadnjim bivališčem na naslovu Glavna c. 10,
Mirna, se je dedinja I. dednega reda dedovanju po zapustniku odpovedala, tako, da
so do dedovanja upravičeni dediči II. dednega reda, neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče II. dednega
reda ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do
zapuščine, da se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica, v skladu
z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 24. 10. 2011

Oklici pogrešanih
N 49/2011
Os-5599/11
Janez Ivan Urmaš, rojen 4. 8. 1904 v Loki
pri Mengšu, Mengeš, neznanega bivališča,
se poziva, da se oglasi pri sodišču ali skrbniku za posebni primer, Urmaš Janezu, stanujočem Testenova ulica 37, Mengeš.
Sodišče prav tako poziva vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem bivanju ali smrti, da
to takoj sporočijo sodišču v treh mesecih
po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po
poteku tega roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
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Janez Ivan Urmaš (ponekod se uporablja
tudi priimek Urmaž) se je iz Slovenije izselil
okoli leta 1928. Živel je v Argentini, Buenos
Aires, Caseros 947. Sorodniki navajajo zadnji stik z njim konec 80-ih let prejšnjega
stoletja. Podatkov o statusu Janeza Ivana
Urmaša po tem času ni najti, ravno tako
Ministrstvo za notranje zadeve RS sporoča,
da uradni organi v Argentini v zvezi s pogrešano osebo ne razpolagalo z nikakršnimi
podatki.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 24. 11. 2011
N 15/2011
Os-5538/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na podlagi predloga predlagatelja Branka Jaksetiča,
Jakčeva 5, 1000 Ljubljana, vodi nepravdni
postopek za razglasitev pogrešane za mrtvo, in sicer za Antonijo Iskra, Zabiče 33,
6250 Ilirska Bistrica. Predlagatelj je sam
opravil poizvedbe na Matičnem uradu v Ilirski Bistrici ter v Župnijskem uradu v Podgrajah, vendar o pogrešani ni uspel pridobiti
ničesar. Tudi domačini o pogrešani niso vedeli povedati ničesar. Zadnji znani podatek
o pogrešani pa predstavlja vpis lastninske
pravice na parc. št. 1196/2, k.o. 2545 –
Podgraje, na podlagi izjave na poizvednem
zapisniku z dne 24. 6. 1897, št. 4105 (vloženo 24. 6. 1897). Glede na dejstvo, da o pogrešani ni nobenega glasu ter upoštevaje
datum vpisa lastninske pravice v zemljiško
knjigo, predlagatelj predvideva, da je Antonija Iskra že umrla, vendar listinskega dokaza
o njeni smrti ni, sodišče poziva vse, ki vedo
kaj povedati o življenju ali smrti pogrešane
Antonije Iskra, da v roku 3 mesecev od objave tega oklica to sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče
30B, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče
po izteku navedenega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 15. 11. 2011
N 47/2011
Os-5550/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagatelja Hojak Borisa, Čepovan 4, ki ga zastopa odvetnica Jelena
Trunkl iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Murovec Leopolda,
pokojnega Štefana, Čepovan 6, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer Center za
socialno delo Nova Gorica.
O pogrešanem razen podatka, da se je
rodil dne 4. 11. 1887 Murovec Štefanu in
Mariji Ani ter izpiska iz zemljiške knjige, da
je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Murovec
Štefana, naj to javijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 11. 2011
N 19/2011
Os-5562/11
Okrajno sodišče v Trebnjem, vodi postopek razglasitve Jerlah Ignaca, rojenega
23. 7. 1912, nazadnje stanujočega Pristavica 19, Veliki Gaber, za mrtvega.
Med 2. svetovno vojno se je za njim izgubila vsaka sled.
Sodišče zato poziva Jerlah Ignaca, da
se oglasi, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli
o njegovem življenju in smrti, da to sporočijo
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sodišču v roku 30 dni po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka Jerlah Ignaca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 22. 11. 2011

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 41/2011
Os-5721/11
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, Miklošičeva 7, Ljub
ljana, obvešča vse manjšinske delničarje
družbe Tiskarna Kočevski tisk d.d. Kočevje, Ljubljanska cesta 18a, Kočevje, matična
številka 5069369000, da je vložen predlog
za sodno določitev primerne odpravnine, ki
jo je ponudil glavni delničar, družba VENDOR, trgovina in storitve, d.o.o. Brnčičeva
ulica 13, Ljubljana - Črnuče. Manjšinski delničarji lahko v roku enega meseca od objave
tega obvestila vložijo svoje predloge za preizkus primernosti odpravnine. Po poteku citiranega roka, skladno s 607. členom Zakona
o gospodarskih družbah, predlogov več ni
dopustno vložiti. Predloge je potrebno vložiti
v dveh izvodih na naslovu sodišča z oznako
opravilne številke Ng 41/2011.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

100 / 9. 12. 2011 /

Stran

2855

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Antolin Darja, Grabe pri Ljutomeru 2,
Križevci pri Ljutomeru, zavarovalno polico,
št. 50500069079, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnv-324675
Avsenik Matjaž, Resa 17, Straža, zavarovalno polico, št. 50500021894, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnm-324759
Avsenik Tatjana, Resa 17, Straža, zavarovalno polico, št. 50500021897, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnl-324760
Bombek Tanja, Trška ulica 8, Središče ob Dravi, zavarovalno polico, št.
50500030151, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-1042
Džekič Drago, Aljaževa 6, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500023105, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m-1028
Klakočar Primož, Lekmarje 20, Sveti Štefan, zavarovalno polico, št. 50500056351,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnu-324651
Koprivc Sandra, Kregarjeva ulica 1, Brežice, zavarovalno polico, št. 50500035125,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnh-324664
Kramar Karmen, Cvetkova 23, Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
50500057014, izdala zavarovalnica KD Življenje. gny-324672
Kramar Karmen, Cvetkova 23, Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
50500099022, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnx-324673
Kresevič Patricija, Račice 62, Podgrad,
zavarovalno polico, št. 50500074468, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnz-324746
Krmelj Ivan, Stržišče 13, Sevnica, zavarovalno polico, št. 8904971 (ponudba),
izdala zavarovalnica ZM Prizma Modra naložba. gnl-324785
Krmelj Ivan, Stržišče 13, Sevnica, zavarovalno polico, št. 3519140 (ponudba),
izdala zavarovalnica KD Življenje, Fondpolica Maks Garant. gnk-324786
Kuder Vesna, Košnica 61a, Celje, zavarovalno polico, št. 50500037406, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnw-324774
Pal Gorjanc Polona, Meljski hrib 88, Maribor, zavarovalno polico, št. 5050010929,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m-1055
Ploč Borut, Plintovec 22, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št. 50500047555,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m-1018
Prokši Škelzen, Polanškova ulica 34, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500084228, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnr-324754
Purger Luzar Maj, Breg 16, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 50500092360, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnf-324766
Rajnar
Branka,
Cesta
maršala
Tita 90, Jesenice, zavarovalno polico,
št. 50500106186, izdala zavarovalnica
KD Življenje (fondpolica Maks Garant).
gnt-324627
Slapar Ažbe, Trboje 81, Kranj, zavarovalno polico, št. 50500051290, izdala zavarovalnica KD Življenje. gne-324767

Stopar Tomaž, Planina 8, Kranj, zavarovalno polico, št. 50500029153, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnu-324776
Šere Ivo, Vodiška cesta 72, Vodice, zavarovalno polico, št. 50500062406, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gne-324667
Šoštarič Tatjana, Razvanjska ulica 111, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500072526, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-1020
Vrhovec Stevens Nena, Spodnje Pirniče 18B, Medvode, zavarovalno polico, št.
41401000475, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnd-324743
Žonta Tadej, Ob železnici 38, Poljčane,
zavarovalno polico, št. 50500029501, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnl-324660

Spričevala preklicujejo
Adler Sonija, Selnica ob Muri 155a, Ceršak, zaključno spričevalo SŠGT v Mariboru,
poklic tur. tehnik, izdano leta 2008. m-1034
Arbeiter Januš, Malahorna 12, Oplotnica,
spričevalo 1. letnika SŠGT Maribor, poklic
gostinski tehnik, izdano leta 2003. m-1011
Arko Luka, Dane pri Sežani 110, Sežana,
maturitetno spričevalo TŠC Nova Gorica,
izdano leta 2005. gng-324640
Aručaj Jehona, Pot v zeleni gaj 1 a, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2006. gnp-324631
Bahlen Marijan, Železnikova 15, Maribor,
diplomo Gradbene šole Maribor, smer zidar,
izdano leta 1971. m-1009
Belčić Janja, Pri šoli 3, Maribor, spričevalo
1. in 2. letnika Ekonomske šole Maribor (Ljudska univerza), izdana leta 2009. m-1017
Blažan Renata, Pod gabri 27, Celje, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Celje, smer ekonomska gimnazija, izdano
leta 2002. m-999
Bokan Tadej, Cesta k Dravi 6b, Spodnji
Duplek, maturitetno spričevalo II. gimnazije
Maribor, izdano leta 1999. m-1049
Cehner Biserka, Gradiška 679, Zgornja
Kungota, zaključno spričevalo Živilske šole
Maribor, smer pomočnik peka in slaščičarja,
izdano leta 2002. m-991
Ciglarič Branko, Ul. Vide Alič 43, Ptuj,
maturitetno spričevalo Poklicne lesne šole
Škofja Loka, izdano leta 1983. gng-324765
Delak Patrik Emanuel, Cankarjeva ulica 56, Nova Gorica, spričevalo 1., 2. in 3.
letnika Srednje ekonomske in trgovske šole
Nova Gorica, izdana leta 2008/09, 2009/10,
2010/11. gnb-324745
Dodig Dejan, Ponikva 64a, Ponikva, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarsko-strojne in metalurške šole Štore, izdano
leta 1994/95. gno-324757
Dolenc Katarina, Parmova ulica 22, Ljubljana, maturitetno spričevalo SGGEŠ, izdano leta 1998. gnh-324764
Duranović Selvedin, Manžan 1, Koper –
Capodistria, certifikat o nacionalni poklicni
kvalifikaciji Šolskega centra Celje, št. IZO08/4520, izdan leta 2008. gnq-324655

Džafić Asmir, Vešeniška cesta 2, Slovenske Konjice, zaključno spričevalo Srednje
strojne šole Maribor, smer oblikovalec kovin,
izdano leta 1999. m-1047
Ezgeta Sandra, Šalek 93, Velenje, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole
Slovenj Gradec, št. 197, izdano leta 2010.
gnw-324674
Fošt Gašper, Kebelj 20, Oplotnica, spričevalo 1. letnika Gimnazije Slovenska Bistrica, smer splošna gimnazija, izdano leta
2011. m-1032
Frangež Sabina, Lovrenc na Dravskem
polju 75, Lovrenc na Dravskem polju, spričevalo 1. letnika Trgovske šole Ptuj, smer
prodajalec, izdano leta 1996. m-1002
Gabor Ana, Čanžekova 8, Maribor,
zaključno spričevalo Živilske šole Maribor, smer slaščičarstvo, izdano leta 1980.
m-997
Gašperič Sašo, Podvinci 56, Ptuj, zaključno spričevalo trgovske šole Ptuj, smer
prodajalec, izdano leta 2003. m-1016
Geltar Ana, Cankarjeva ulica 33, Radovljica, spričevalo 4. letnika Gimnazije Želimlje, izdano leta 2010. gnh-324639
Germ Konrad, Kozjak nad Pesnico 12,
Zgornja Kungota, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole Maribor, smer pleskar,
izdano leta 1970. m-1015
Germ Konrad, Kozjak nad Pesnico 12, Zgornja Kungota, zaključno spričevalo OŠ Zgornja Kungota, izdano leta 1966.
m-1014
Gnjidić Milivoj, Fram 176, Fram, zaključno spričevalo Srednje kovinarske šole Maribor, izdano leta 1987. m-1054
Gobec Natja, Miklošičeva 5, Celje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole Abitura
d.o.o., Lava 7, 3000 Celje, izdana leta 2007
in 2009. gne-324642
Gorza Blanka, Verd 44E, Vrhnika,
spričevalo SUAŠ, št. 033-131-3, izdano
leta 2004, izdano na ime Zupet Blanka.
gnw-324749
Gradišek Dušan, Groharjeva 7, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Centra srednjih šol Domžale, izdano leta 1983.
gns-324778
Grozdek Zlatko, Glavna 93, Mala Subotica, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1982.
gnb-324670
Grozina Tanja, Gubčeva 7, Krško, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje frizerske šole Celje, izdana leta 1996, 1997, 1998 in 1998.
gnw-324649
Grozina Tanja, Gubčeva 7, Krško, preklic
GNU-324501, objavljenega v Uradni list RS,
št. 94/11. gnx-324648
Grum Enver, Dom in vrt 46, Trbovlje, maturitetno spričevalo Gimnazije in ekonomske
srednje šole Trbovlje, št. 1496, izdano leta
2008. gno-324657
Heričko Tjaša, Preloge 65, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Vižmarje – Brod,
izdano leta 2009. gnk-324636
Heričko Tjaša, Preloge 65, Ljubljana,
spričevalo 8. in 9. razreda OŠ Šmartno pod
Šmarno goro, izdana leta 2010 in 2011.
gnj-324637
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Hodžić Sabotić Medina, Rakuševa 4,
Ljubljana, spričevalo 5. letnika in o zaključnem izpitu Srednje kmetijske in gospodinjske šole Šentjur pri Celju, izdano leta 2001,
izdano na ime Hodžić Medina. gnl-324710
Horvat Nina, Dravinjski vrh 1, Videm pri
Ptuju, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Ptuj. gne-324742
Horvat Uroš, Zg. Selnica 23, Selnica ob
Dravi, spričevalo 2. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 2000. m-994
Hozjan Ignac, Dolnja Bistrica 145, Črenšovci, diplomo Srednje agroživilske šole
Maribor, smer mesar, izdano leta 1986.
m-1025
Idić Dene, Stari trg 30, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prule, izdano leta 2002.
gnr-324654
Ihan Marjeta, Krtina 80, Dob, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev, izdano leta 1989,
izdano na ime Pirnat Marjeta. gnx-324652
Jamšek Robert, Župančičeva 7, Maribor,
zaključno spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Maribor, smer trgovec, prodajalec,
izdano leta 2008. m-1026
Jauk Uroš, Kremberk 55, Sv. Ana v Slov.
goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
Lesarske šole Maribor, izdano leta 2007.
m-992
Jug Denis, Majšperk 52, Majšperk, spričevalo o opravljeni poklicni maturi Ekonomske šole Ptuj, izdano leta 2006. gnf-324741
Jurše Maja, Kolodvorska 32, Ruše, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT v Mariboru, poklic kuhar, izdano leta 2006. m-1027
Kacjan Alojz, Jablance 17a, Zgornja Korena, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole Maribor, smer zidar, izdano leta
1975. m-1046
Kavčič Boštjan, Žabče 6, Tolmin, spričevalo o uspehu pri poklicni maturi TŠC Nova
Gorica, izdano leta 2005. gnm-324638
Keškič Lejla, Vatovčeva 7, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Izola, izdano leta 2007.
gny-324751
Keškič Lejla, Vatovčeva 7, Koper –
Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Izola, izdano leta 2008.
gns-324753
Keškič Lejla, Vatovčeva 7, Koper – Capodistria, maturitetno spričevalo Srednje
zdravstvene šole Izola, izdano leta 2009.
gnt-324752
Komadina Damir, Manziolijev trg 2, Izola – Isola, maturitetno spričevalo Gimnazije
Koper, izdano leta 1999. gnx-324748
Komar Stjepan, Sveti Urban 24, 40312
Štrigova, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano
leta 1978. gng-324665
Korošec Martin, Jeretinova 9, Celje, spričevalo zaključnega letnika Srednje tehniške
šole Celje, smer strojni mehanik, izdano leta
1986. m-1050
Korošec Milena, Ingoličeva 10, Zgornja
Polskava, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra za blagovni promet, šola
za prodajalce v Mariboru, izdano leta 1982.
m-1041
Kovač Marko, Bercetova ulica 15, Središče ob Dravi, spričevalo 2. in 3. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, smer
ekonomski tehnik, izdana leta 2008, 2009.
m-1048
Kovačič Lucija, Koroška c. 51, Radlje ob
Dravi, spričevalo 1., 2., 3. letnika ter zaključ-
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no spričevalo Živilske šole Maribor, izdana
leta 2006, 2007, 2008 in 2008. m-1037
Kranjc Sonja, Stantetova 16, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1976.
m-1036
Krčmar Suzana, Kamenškova 43, Maribor, spričevalo 8. razreda OŠ na Delavski univerzi v Mariboru, izdano leta 1996.
m-1045
Laba Eva, Ponoviška cesta 11A, Litija, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2010.
gnq-324755
Lapajne Matej, Henrika Freyerja 2, Idrija, spričevalo Gimnazije Jurija Vege, izdano
leta 2002. gnv-324650
Lapajne Vojka, Gregorčičeva 13, Idrija,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnn-324633
Laussegger Alja, Šorlijeva ulica 3, Kranj,
spričevalo o poklicni maturi Srednje šole za
farmacijo, št. 238/06, izdano leta 2006, izdano na ime Zorko Alja. gnd-324643
Lendero Barbara, Koritenska cesta 7,
Bled, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Celje, izdano leta 2005.
gns-324628
Limanoska Monika, Kolodvorska cesta 2a, Mengeš, spričevalo o končani Srednji ekonomski šoli v Ljubljani in potrdilo
o opravljeni poklicni maturi Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnm-324634
Luif Anica, Krška vas 110, Krška vas,
spričevalo Srednje šole Sevnica, izdano leta 1992, izdano na ime Lekše Anica.
gnp-324656
Majcenič Rok, Ihova 6, Benedikt, maturitetno spričevalo SERŠ Maribor, izdano leta
2009. m-1053
Mislej Gregor, Ob Blažovnici 50, Limbuš,
diplomo Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, izdano leta
2001. m-1052
Močivnik Matija, resnik 46, Zreče, indeks,
št. S1002973, izdala FS Maribor. m-998
Mojzer Primož, Apača 43, Lovrenc na
Dravskem polju, spričevalo o poklicni maturi
Srednje prometne šole Maribor, izdano leta
2003. m-1003
Muzaferović Sandra, Gosposvetska
ulica 7, Kranj, potrdilo o opravljeni maturi
Srednje (poklicne) ekonomske šole Kranj,
izdano leta 2008. gnz-324646
Nedelkovič Nikolina, Strma pot 4, Izola –
Isola, spričevalo 1. in 3. letnika SGTŠ Izola
za poklic natakar in 1. letnika SGTŠ Izola za
poklic gastronomski tehnik. gnq-324630
Pavlin Žiga, Kosovelova 7, Domžale,
maturitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 2006. gnb-324770
Peklar Danilo, Cesta 14. divizije 43, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole v Mariboru, smer kovinostrugar, izdano leta 1975. m-1051
Pernat Primož, Mihovce 41a, Cirkovce,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje zdravstvene šole v Mariboru, izdana leta 2000, 2001.
m-1039
Pešec Jana, Žadovinek 10, Leskovec
pri Krškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Brežice, št. 538,
izdano leta 1998. gny-324647
Podvez Bojan, Gotovlje 55b, Žalec, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za miličnike in kadete, izdano leta 1981.
gni-324763

Podvršnik Melita, Ponikva 18, Ponikva,
zaključno spričevalo SŠGT Celje, smer kuhar, izdano leta 2003. m-1044
Popušek Dušan, Cesta maršala Tita 4A,
Jesenice, spričevalo Gostinske srednje šole
Bled, izdano leta 1979. gnc-324744
Prevolnik Pami, Nušičeva 2B, Celje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje –
center, št. I-UG/171, izdano leta 2010/11.
gnn-324658
Pulko Marjana, Ruška c. 71, Maribor, zaključno spričevalo Gostinske šole Maribor,
poklic kuhar, izdano leta 1975. m-1040
Purgaj Tjaša, Pohorska cesta 1, Zreče, spričevalo 4. letnika Šolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 1998.
gny-324772
Purgaj Tjaša, Pohorska cesta 1, Zreče,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, št. 1429,
izdano leta 1998. gnx-324773
Rautar Katja, Sp. Kocjan 4a, Radenci,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ljutomer,
izdano leta 2003. m-1030
Rehak Dejan, Nazorjeva 19, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, smer kuhar,
izdana leta 2007, 2008. m-1001
Rešek Veronika, Brezovica 8, Kropa,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 2010. gnm-324663
Rojko Damijan, Ulica Josipa Priola 20,
Maribor, zaključno spričevalo Srednje kovinarske in strojna šole Maribor, smer mehanik vozil in voznih sredstev, izdano leta
1996. m-995
Rojs Nataša, Kraljevci 14b, Sveti Jurij
ob Ščavnici, zaključno spričevalo Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta
2010. m-1038
Sakač Urška, Storžiška ulica 1, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Kranj, izdano leta 1995, izdano na
ime Završnik Urška. gnv-324750
Slameršek Franjo, Zg. Hajdina 137, Hajdina, spričevalo 4. letnika Elektro tehnične
šole Ptuj, smer elektrotehnik elektronik, izdano leta 2005. m-1005
Smolej Jošt, Staneta Žagarja 5, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, št. 603612/2010-427 in 60361-4/2011-34, izdano leta
2010, 2011. gny-324747
Stijepović Marko, Delavska 10, Maribor,
spričevalo 2. letnika Biotehniške srednje
šole v Mariboru, smer veterinarski tehnik,
izdano leta 2011. m-1043
Šalej Andrej, Ziherlova ulica 41, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu CDI Univerzum – Srednja trgovska šola v Ljubljani,
izdano leta 2005. gny-324622
Šerbela Jerneja, Ziherlova ulica 34, Ljubljana, spričevali 2. in 3. letnika ŠCL Splošne in strokovne gimnazije v Ljubljani, izdani
leta 2004 in 2005. gno-324632
Škrabanja Brigita, Brodarska 8, Litija,
spričevalo 2. letnika Zavoda sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, izdano leta
2003. gnk-324761
Škrabanja Brigita, Brodarska 8, Litija,
spričevalo 3. letnika Zavoda Sv. Stanislava, Škofijske klasične gimnazije, izdano leta
2004. gnj-324762
Šteik Nataša, Novakova cesta 3e, Ormož, spričevalo 4. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole
Ptuj, smer ekonomsko komercialni tehnik,
izdano leta 1999, 1999. m-1006
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Šuštar Katarina, Kranjska pot 3, Komenda, spričevalo 1. letnika Srednje agroživilske šole Ljubljana, izdano leta 2005.
gnp-324756
Tašner Gregor, Leckova cesta 44,
Maribor, diplomo Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor, smer organizator
poslovanja v gostinstvu, izdano leta 2006.
m-1029
Tement Zdenka, Škofjeloška cesta 17,
Medvode, maturitetno spričevalo Gimnazije Dušana Kvedra Ptuj, izdano leta 1977.
gnc-324669
Trček Gregor, Laze pri Borovnici 31,
Borovnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano
leta 1994. gnf-324666
Vesel Borut, Hraše 33 J, Smlednik, spričevalo o končani OŠ dr. Jože Potrč, izdano
leta 1984. gnm-324784
Vindiš Rebeka, Tomšičeva ulica 23,
Slovenska Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje šole Slovenska Bistrica, smer
gimnazija, št. I/473-11, izdano leta 2011.
gnp-324781
Vivod Božidar, Ulica Černejevih 7, Slovenske Konjice, potrdilo o končani Srednji
kmetijski šoli v Mariboru, izdano leta 1987.
m-1008
Vivodinac Silva, Gor. Vrhpolje 102, Šentjernej, spričevalo 1. letnika Kmetijske šole
Grm in biotehniške gimnazije (center biotehnike in turizma), št. I/474, izdano leta
2004/05. gnu-324626
Vogrinčič Nuša, Ulica 9. maja 3, Ljutomer, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta
2000 in 2001. gnk-324661
Zommer Alenka, Fluksova 4, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje ekonomske
šole v Mariboru, izdano leta 1991. m-1031
Žaberl Tadej, Gradnikova 123, Radovljica, spričevalo 1. letnika Srednje šole Jesenice, izdano leta 1991. gno-324782
Žaberl Tadej, Gradnikova 123, Radovljica, spričevalo 2. letnika Srednje šole Jesenice, izdano leta 1992. gnn-324783

Drugo preklicujejo
Bedene Teja, Lucan 36, Portorož – Portorose, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad v Ljubljani. gnc-324623
Brbre Nejc, Kurirčkova ulica 10, Miklavž
na Dravskem polju, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št. 0006030442.
m-1013

Bulič Dušan, Pod Debnim vrhom 1, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500031278000, izdal Cetis Celje. gnw-324624
Černič Aleš, Partizanska pot 10, Slovenj Gradec, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500026413000, izdal Cetis Celje.
gnv-324625
Dobnikar Jurij, Hruševo 33A, Dobrova, službeno izkaznico, št. 01744, vojaške
policije, izdalo Ministrstvo za obrambo.
gnm-324659
Ducman Sergej, Za vrtovi 7, Rače, dijaško izkaznico, izdala SŠGT Maribor, št.
0091320. m-996
Floro d.o.o., Potoki 5A, Žirovnica, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500006830000,
izdal Cetis. gnc-324769
Helbl Marcel, Sp. Kapla 39, Kapla, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št.
1005882. m-1023
Ibrić Hamza, Roška ulica 24, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št.
1008228. m-1010
Iteo Raka d.o.o., Vrh pri Površju 7, Raka,
licenco, št. 0004138/03519/550/004, za vozilo Mercedes – Benz 609D, registrska številka KK F1 212. gnq-324780
Joe & Luca d.o.o., Slamna vas 15, Metlika, dovolilnico, št. 2046147, za državo Belorusija, oznaka države: BY. gnv-324775
Jurič Aleksander, Loka 52a, Starše, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500014293000, izdal Cetis Celje.
m-1022
Klaut Darjo, Na Lokvi 20, Šempeter
pri Gorici, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500007022000, izdal Cetis d.d.
gnn-324758
Kovačevič Haris, Ulica borcev za severno mejo 15, Maribor, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 0006027976. m-1000
Kozmus
Jakob,
Paneče 3, Jurklošter, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500013340000, izdal Cetis Celje. gnz-324671
Laussegger Alja, Šorlijeva ulica 3, Kranj,
potrdilo o strokovnem izpitu, št. SI-07/55,
izdajatelj: Osnovno zdravstvo Gorenjske
Kranj, leto izdaje: 2007, izdano na ime: Zorko Alja. gnc-324644
MAB transport d.o.o. – v stečaju, Kidričeva ulica 52A, Rogaška Slatina, licenco
skupnosti, št. E002856/03142 in vse izvode
izdane licence. gnd-324768
Mar Aljoša, Dornava 70, Dornava, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št.
1001931. m-1012
Marc Anton, Dobje 20, Poljane nad
Škofjo Loko, digitalno tahografsko kartico,
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št. 1070500024206000, izdajatelj Cetis d.d.
gnb-324645
Marko Aleksander, Lormanje 3c, Lenart
v Slov. goricah, dijaško izkaznico, izdala
SERŠ Maribor, št. AE598663. m-1021
Miljić
Milovan,
Zoisova
ulica 17, Kranj, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500014062005. gnt-324777
Mohorko Gregor, Dogoška c. 80, Maribor, študentsko izkaznico, št. 81666964,
izdala EPF Maribor. m-1004
Mulalić Almir, Raičeva ulica 10, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št.
1008249. m-1019
Perko Boris, Teslova ulica 4, Maribor, izkaznico vojnega veterana, št. 15509, izdala
UE Maribor, izdana 3. 2. 2011. m-993
Puhan Dejan, Lendavska 53, Murska
Sobota, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdano pri Pomurskem zdravstvenem zavodu MS, št. 131/20-93-PZZ, izdano
16. 4. 1993. gnj-324662
Radojević Živan, Kidričevo naselje 24,
Postojna, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500026691000, izdal Cetis d.d..
gnr-324629
Radulović Iva, Maistrova 28, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 01009069, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. m-1007
Sever Jure, Tacenska cesta 18, Ljubljana
– Šentvid, dijaško izkaznico, izdala SŠTS
Ljubljana. gnz-324771
Skok Sandi, Limbuška graba 22, Limbuš, dijaško izkaznico, izdal Tehniški šolski
center Maribor, program avtokaroserist, št.
0434552AE02180. m-1024
Tomc Štefan, Jezerska cesta 130b,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 19401153,
izdala Ekonomska fakulteta. gnf-324641
Verbole Lipovec Irena, Prisojna pot 32,
Kamnik, izkaznico nepremičninskega posrednika, št. 1947 35208-59/2011/3, z dne
10. 6. 2011, izdajatelj: Ministrstvo za okolje
in prostor. gnr-324779
Vrhovec Rok, Ulica Ivana Pengova 22, Domžale, študentsko izkaznico, št.
63970298, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko v Ljubljani. gnl-324635
Vujičić Sabina, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 04036460, izdala
Fakulteta za upravo. gns-324653
Zumiks Trans d.o.o., Cesta španskih
borcev 55B, Ljubljana – Polje, licenco za
tovorno vozilo, Scania R420, reg. št. LJ
MA-210, št. licenco GE005037/04560/007,
velja od 31. 5. 2011 do 31. 5. 2016.
gnd-324668
Županec David, Gradišče na Kozjaku 2,
Ožbalt, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 9EC98363. m-1033
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