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Leto XXII

Javni razpisi
Ob-4379/12
Popravek
V objavi Javnega razpisa raziskovalni
vavčer v okviru: operativnega programa
krepitve regionalnih razvojih potencialov za
obdobje 2007–2013
1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost
podjetij in raziskovalna odličnost
Prednostna usmeritev 1.1.: Izboljšanje
konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 73, dne 28. 9. 2012, pod
Ob-4229/12, se v točki 11. Način prijave
in razpisni rok v prvem odstavku popravi
datum, tako da se besedilo pravilno glasi:
Javni razpis bo odprt od 22. oktobra 2012
(vloge, ki bodo prispele pred tem datumom,
bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene prijavitelju) do porabe sredstev oziroma
do vključno 1. marca 2013, do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele po tem datumu, se kot
prepozne s sklepom zavržejo.
Uredništvo
Ob-4380/12
Popravek
V objavi Javnega razpisa za vzpostavitev
novih kreativnih jeder v okviru: operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013
1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost
podjetij in raziskovalna odličnost
Prednostna usmeritev 1.1.: Izboljšanje
konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 73, dne 28. 9. 2012, pod
Ob-4230/12, se v točki 16. Način prijave in
razpisni rok v drugem odstavku popravi datum, tako da se besedilo pravilno glasi: Rok
za oddajo vlog je ne glede na način dostave
pošiljke ponedeljek, 29. oktobra 2012, do
12. ure v Glavno pisarno Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
Uredništvo
Št. 5100-9/2012-1
Ob-4317/12
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12) in
v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1,
112/07 in 9/11), Zakona o ratifikaciji Sporazu-

ma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Združenih držav Amerike o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS,
št. 29/99, MP) in usmeritev Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport z dne
6. 6. 2012, Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Združenimi
državami Amerike v letih 2013–2014
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne
znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2013-2014
na skupno dogovorjenih področjih:
– naravoslovno-matematične vede;
– tehniške vede;
– biotehniške vede;
– medicinske vede;
– družboslovne vede;
– humanistika.
Poudarek je na multidisciplinarnih in interdisciplinarnih raziskavah s področja okolja (vključno z znanostmi o morju), zdravja,
biotehnologije s področja hrane, materialov
(vključno z nanotehnologijami) ter informacijskih in proizvodnih tehnologij. Prednost
bodo imeli slovenski nosilci, ki nimajo sprejetega in potekajočega slovensko-ameriškega projekta za obdobje 2012–2013.
Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Združene države Amerike.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji) ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednaro-

dne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju
raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Združenimi državami Amerike,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj vrhunskih ameriških raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število
prijav slovenskih in ameriških raziskovalcev
na razpise okvirnih programov Evropske
unije na področju raziskav in tehnološkega
razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11).
Mejna vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo
mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede
enaka 1.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Ameriška stran
ne bo objavila javnega razpisa, zato ameriške sodelujoče raziskovalce na projektu
prijavi samo slovenski prijavitelj.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Skupna ocena posamezne prijave bo
sestavljena iz dveh ocen, in sicer iz ocene
A (ocena domačega raziskovalca – slovenskega vodje bilateralnega projekta) in ocene
B (ocena tujega raziskovalca – ameriškega
vodje bilateralnega projekta). Pri oceni A je
maksimalno število točk 5, prav tako pri oceni B. Skupaj je maksimalno število točk 10.
Pri ocenjevanju bodo upoštevane samo
tiste navedbe, ki bodo navedene v prijavnem obrazcu. Strokovna komisija bo pripravila prednostni seznam prijav za sofinanciranje. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
sprejme direktor agencije na podlagi predloga sklepa Znanstvenega sveta agencije.
– 6.1. Ocena A
Pri oceni A se upošteva ovrednotenje
kvalitete raziskovalnih projektov, programov
oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, poglavje
G – Mednarodno znanstveno sodelovanje,
št. 6319-1/2011-7 z dne 4. 6. 2012 (v nadaljevanju: metodologija). Ocena posamezne
prijave je ocena A1 – SICRIS (COBISS) točke (upoštevane točke) za objavljena raziskovalna dela za 5-letno obdobje (od 0 do
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5 točk) za vodjo projekta, določena na podlagi elementov v poglavju B metodologije.
– 6.2. Ocena B
Tuje raziskovalce se ocenjuje po naslednjih kazalcih:
– odličnost publikacij;
– odličnost pri citacijah;
– statusna odličnost.
Merila odličnosti publikacij so:
– skupne znanstvene objave z Nobelovim nagrajencem;
– znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 20;
– (so)avtorstvo znanstvene knjige pri
uveljavljeni mednarodni založbi;
– objave preko 100 člankov v SCI revijah;
– patenti, podeljeni pri uradu, ki opravlja
popoln preizkus patentne prijave.
Merila odličnosti pri citacijah so:
– naveden med citacijskimi klasiki po ISI;
– število citatov;
– najbolj citirani članki.
Merila statusne odličnosti so:
– Nobelova nagrada (takojšnja uvrstitev
v financiranje) in druge prestižne nagrade;
– članstvo uglednih akademij znanosti in
umetnosti;
– redni profesor ali profesor Emeritus;
– glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva
v zgornji četrtini revij s področja tematike;
– glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem
vpliva;
– član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji
četrtini revij s področja tematike;
– član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2013–2014 znaša okvirno 200.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2013–2014 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in
porabo časa, za slovenske raziskovalce ob
obiskih ZDA;
– stroške bivanja za ameriške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljubljane
oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti
Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni
stroške bivanja v hotelu B kategorije (***),
vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do
1250 EUR mesečno;
– dnevnice za ameriške raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o davčni obravnavi
povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06
ter 76/08, v nadaljevanju: uredba)), tj.
21,39 EUR;
– dnevnice za slovenske raziskovalce
ob obiskih ZDA do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o povračilu stroškov
za službena potovanja v tujino (Uradni list

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
RS, št. 38/94, 63/94. 24/96, 96/00, 35/02,
86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12)),
tj. 48,00 USD.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ameriškim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali
dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic
ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je
od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2014.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu
ARRS-BI-US-JR-Prijava/2012 na spletnem
portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna,
če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj – raziskovalec).
(2) Za pravočasne prijave z digitalnim
podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene
in digitalno podpisane ter oddane na spletni
portal do 5. 11. 2012, do 12. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne
oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker
lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se
prijavna vloga izpolni v elektronski obliki
na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-BI-US-JR-Prijava/2012) in odda
v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma
pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
(3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah, z oznako »Ne odpiraj, prijava
na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami
Amerike v letih 2013–2014« ter z nazivom
in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je
pravočasna, če je izpolnjena na spletnem
portalu ARRS eObrazci do 5. 11. 2012, do
12. ure, in v pisni obliki prispe v glavno
pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 5. 11. 2012,
do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi
prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 5. 11. 2012, do 12. ure (poštni žig).
9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) – elektronska; točka
(9.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje
vse zahtevane podatke, kot jih določa ta
javni razpis. 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 in 45/12).
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 7. 11. 2012, ob 10. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2012.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije objavljen na spletni strani agencije, www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri
Aleksandri Panič, tel. 01/400-59-24, vsak
delavnik, od 9. do 12. ure, ali na e-pošto:
aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-4394/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo),
66.b člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni
list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju:
uredba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09;
v nadaljevanju: Pravilnik o spodbujanju URE
in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600-7/2011-4
z dne 28. 12. 2011 o potrditvi Programa za
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, sheme državnih pomoči
SA.34281(2012/X) – Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije – regionalna pomoč ter Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
61/08), Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis
PETROLURE/JP/2012/U09/02
Nepovratne finančne spodbude
za izvedbo uvajanja sistemov
upravljanja z energijo
1. Namen in predmet javnega razpisa
Namen razpisa je spodbujanje izvedbe
ukrepov učinkovite rabe energije in/ali uporabe sistemov upravljanja z energijo.
V skladu s Pravilnikom o spodbujanju
URE in OVE se sofinanciranje v okviru tega
javnega razpisa izvaja:
– po pravilih za dodeljevanje subvencij, kadar se finančne spodbude podeljujejo
osebam, ki predstavljajo javni in nevladni
sektor,
– po pravilih za podeljevanje državnih
pomoči, kadar se finančne spodbude podeljujejo osebam, ki predstavljajo podjetja.
Predmet javnega razpisa je podelitev
nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte,
ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov
energije pri končnih odjemalcih na območju
Republike Slovenije, če gre za naslednje
namene:
– regulacija in upravljanje z energijo –
nadgradnja regulacije in ključnih izvršnih
elementov, izvedba obratovalnega nadzora
in daljinskega upravljanja, uvedba sistema
za izračun optimalnih obratovalnih parame-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
trov; napredni sistemi za ciljno spremljanje
rabe energije – CSRE, inteligentni sistemi
meritev in spremljanja porabe energije s pametnimi števci;
– uvedba standarda SIST EN 16001 oziroma ISO 50001.
Definicija namenov
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po
tem razpisu in ki spadajo med namene, so
nadgradnje obstoječih praks spremljanja
rabe energije z uvedbo sistemov oziroma
metod upravljanja z energijo na podlagi minimalnih normiranih prihrankov. Ob tem pa
tudi projekti regulacije in povečanja učinkovitosti sistemov – nadgradnja regulacije in
ključnih izvršnih elementov,in/ali inteligentni
sistemi meritev in spremljanja porabe energije s pametnimi števci in/ali, izvedba obratovalnega nadzora in/ali, uvedba sistema
za ciljno spremljanje rabe energije – CSRE,
uvedba standarda SIST EN 16001 oziroma
ISO 50001. Ti so definirani kot faktorji prihrankov glede na vrsto energije in sektor,
ki mu prijavitelj pripada. Prihranek končne
energije se določi enkratno za celotno življenjsko dobo ukrepa – 5 let. Projekti med
nameni so lahko sledeči:
Regulacija in upravljanje z energijo:
– nadgradnja regulacije in ključnih izvršnih elementov, ki omogočajo:
– učinkovito avtonomno obratovanje
procesov,
– povezljivost s sistemom obratovalnega monitoringa in daljinskega upravljanja;
– izvedba obratovalnega nadzora, ki
omogoča:
– nadzor v realnem času nad obratovanjem procesov,
– daljinsko krmiljenje procesov,
– alarmiranje o nepravilnostih v obratovanju procesov,
– arhiviranje podatkov o obratovanju
procesov v standardno bazo,
– avtomatsko popisovanje rabe energije v standardno bazo;
– uvedba sistema za izračun optimalnih
obratovalnih parametrov, ki omogoča:
– dvosmerna povezljivost s podatkovnimi bazami,
– izračun optimalnih obratovalnih parametrov procesov, na podlagi podatkov obratovalnega nadzora,
– posredovanje izračunanih optimalnih
obratovalnih parametrov do procesa,
– alarmiranje: proženje alarmov o učinkovitosti obratovanja, na definirana odstopanja od cilja;
– uvedba sistema za ciljno spremljanje
rabe energije – CSRE, ki omogoča:
– dvosmerno povezljivost s podatkovnimi bazami,
– definiranje ključnih procesnih indikatorjev na osnovi zajetih meritev o rabi
energije,
– splošni pregled meritev in ključnih
procesnih indikatorjev,
– pregled merjenih vrednosti in primerjava s ciljanimi vrednostmi,
– pregled kumulativnih vsot odstopanj
od ciljnih vrednosti,
– možnost izvoza podatkov v CVS ali
XLS obliki,
– alarmiranje: proženje alarmov o učinkovitosti obratovanja, na definirana odstopanja od cilja;
– inteligentni sistemi meritev in spremljanja porabe energije s pametnimi števci.
Uvedba standarda SIST EN 16001 oziroma ISO 50001:

kot pomoč organizacijam pri zagotavljanju boljše izrabe lastnih obstoječih porabnikov energije; ustvarjanje preglednost in
lažje komunikacije v zvezi z upravljanjem
energetskih virov; spodbujanje najboljših
praks energetskega upravljanja in krepitev
dobrega vedenja pri upravljanju z energijo;
pomoč postrojenjem v ocenjevanje in prednostnem izvajanje novih energetsko učinkovitih tehnolog; zagotavljanje delovnih
okvirov za spodbujanje energetske učinkovitosti v celotni dobavni verigi; vpeljevanje
izboljšav pri projektih upravljanja z energijo
za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov;
omogočanje integracije z različnimi organizacijskimi sistemi upravljanja, kot so okolje
ter zdravja in varnosti.
Za projekt se smatra ena zaključena
celota posameznega ukrepa, pri čemer se
upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost.
2. Upravičenci za kandidiranje na javnem
razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:
– javni sektor in nevladni sektor, ki ga
v skladu s tem razpisom predstavljajo:
a) samoupravne lokalne skupnosti, ki
imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept,
b) javni skladi, javne agencije, zavodi,
ustanove in društva, registrirane cerkve in
druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom
Pravilnika o spodbujanju URE in OVE;
– podjetja/industrija, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede
na pravni status, organizacijo ali lastništvo,
ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali
če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec
konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07,
56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in
59/11).
V primeru izvedbe projekta po modelu
pogodbenega znižanja stroškov za energijo
in/ali pogodbene dobave energije (v nadaljevanju: pogodbeništvo) je vlagatelj v okviru
pravil tega javnega razpisa, ki veljajo za
podjetja, lahko tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– partnerja v pogodbenem razmerju sta
pogodbenik/koncesionar, ki je lastnik, razen
v primeru koncesijskega razmerja po BTO
(build-transfer-operate) modelu tudi najemnik, in obratovalec, in uporabnik storitev,
ob tem se za pogodbeno razmerje štejejo
tudi koncesijska in druga podobna razmerja,
– med partnerjema mora biti sklenjena
ustrezna dolgoročna pogodba (najmanj za
dobo 10 let),
– ekonomski izračun cene za opravljeno storitev pogodbeništva mora biti izdelan
v dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja
sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora
biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika uporabnika storitve.
V primeru, da je vlagatelj za pridobitev
sredstev pogodbenik iz prejšnjega odstavka
te točke, se izpolnjevanje pogojev za prijavo na ta razpis in izračun višine finančne
spodbude oziroma stopnje sofinanciranje,
presoja glede na status, položaj in velikost
pogodbenika.
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3. Pogoji za sofinanciranje projektov
Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih/uvedenih ukrepov in prilogami, ki dokazujejo primernost
opreme.
Izpolnjevanje pogojev oziroma skladnosti, v primeru uvajanja ISO ali SISTEN standarda, je lahko interna odločitev uporabnika
in kot taka prepuščena interni presoji, razen
v primeru, če bi prišlo do zakonskih zahtev
ali zahtev partnerja pri energetskem pogodbeništvu.
Merilo za doseganje prihranka:
a) v primeru javnega in nevladnega sektorja: prihranek končne energije mora biti
večji ali enak 7% pri električni energiji in
10% pri toploti in gorivih;
b) v primeru podjetij/industrije: prihranek
končne energije mora biti večji ali enak 5%
pri električni energiji in 7% pri toploti in gorivih.
Prihranek se računa po metodologiji, ki
je priloga tega razpisa.
Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom
o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list
RS, št. 4/10), Metod za izračun prihrankov
energije pri izvajanju ukrepov za povečanje
učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije, ki so skladne
s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan,
št. IJS-DP-10072, september 2011, pripravljenim skladno z zahtevami in smernicami
Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju:
metodologija IJS), ter meritve, ki temeljijo
na spremljanju porabe, ali katerakoli druga
metoda, ki je bila del potrjenega programa
za izvajanje tega javnega razpisa.
4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
Skupna višina sredstev za finančne
spodbude za namene, ki so predmet tega
javnega razpisa, znaša 100.000,00 EUR.
Višina finančne spodbude za posamezen
projekt se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve
najvišje možne stopnje sofinanciranja.
Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme:
– presegati 30% vrednosti upravičenih
stroškov projekta za velika podjetja ter v primeru, da projekt izvaja pogodbenik;
– presegati 40% vrednosti upravičenih
stroškov projekta za srednja podjetja;
– presegati 50% upravičenih stroškov
projekta za mala in mikro podjetja ter javni
in nevladni sektor;
– presegati 100.000,00 EUR;
– biti nižja od 3.000 EUR.
Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila Priloge I k Uredbi Komisije
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008,
objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008.
Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov za namene:
– višina sofinanciranja ne sme presegati 0,300 EUR finančne spodbude za vsako
prihranjeno kWh energije.
Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene, so:
– pripravo projektne – tehnične dokumentacije (do 10% skupne vrednosti ukrepa),
– nabavo programske opreme za namene, opisane v točki 3,
– nabavo merilnih in regulacijskih sistemov in naprav, opisanih v točki 3,
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– montaža/inštaliranje in zagon sistemov,
– svetovalne storitve za namene izobraževanja naročnika za uporabo opreme iz
točke 3,
– svetovalne storitve za namene uvedbe
standarda iz točke 3.
Neupravičeni stroški pri vseh projektih so predvsem: dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev
upravičenih stroškov, ostali stroški, ki niso
navedeni kot upravičeni stroški ter davek
na dodano vrednost (DDV) in drugi davki.
5. Pogoji za dodelitev sredstev
Projekt, za katerega se vlaga vloga za
dodelitev finančne spodbude, mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo biti
v skladu z Uredbo, Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo.
Upravičenci, ki kandidirajo na javnem
razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko
pridobijo pravico do finančne spodbude za
nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni nameni.
Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; določen začetek in konec, rok za izvedbo projekta.
Projekt mora imeti zaključeno finančno
konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija
v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne.
Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne storitve, neupoštevanja
veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali če
delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo,
– o strinjanju z elektronsko ali drugačno
objavo naziva projekta (svetovalne storitve),
naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji,
– o morebitnih že pridobljenih pomočeh
za iste upravičene stroške,
– da investicije pred vložitvijo vloge ni
začel izvajati.
Vlagatelj, ki predstavlja podjetje,
mora predložiti tudi naslednjo podpisano
izjavo:
– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po
11. členu Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS,
126/2007 s spremembami in dopolnitvami).
Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje
mora predložiti tudi naslednjo podpisano
izjavo:
– da investicije pred izdajo potrdila
o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba
o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 800/2008) ni začel izvajati.
Za vse navedbe v izjavah, velja, da lahko
sofinancer, v primeru kršitve navedbe, odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev že izplačanih finančne spodbude
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do vračila.
Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lahko izvede le za to usposobljen
in registriran izvajalec, izbran ob upošte-
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vanju predpisov o javnem naročanju. Kolikor vlagatelj ni zavezan upoštevati pravil o javnem naročanju, mora za naročila
blaga in storitev, ki presegajo vrednost
20.000,00 EUR brez DDV pridobiti najmanj
3 konkurenčne ponudbe; v primeru, da treh
ponudb ni mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan priložiti pisno obrazložitev.
Stavb, naprav in opreme, ki je bila predmet finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti
oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu finančne spodbude. Finančne spodbude
se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo
dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene
opreme oziroma naprav.
Finančno spodbudo je mogoče dodeliti samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo
za dodelitev finančne spodbude pred začetkom izvajanja naložbe, kar pomeni, da
investitor pred vložitvijo vloge še ne sme
pričeti z izvajanjem gradbenih, obrtniških
in drugih del, ki so predmet finančne spodbude.
Sredstev se ne podeli, če je investicijski
projekt za isti namen, ki vsebuje elemente
državnih pomoči že sofinanciran iz drugih
sredstev državnega, lokalnega ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev
iz tega naslova presega najvišje dovoljene
višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila
s področja državnih pomoči.
Sredstva podjetju se dodelijo le, če vlagatelj izkaže spodbujevalni učinek v skladu
s 7. členom Pravilnika o spodbujanju URE
in OVE.
Za vse projekte, ki ne bodo zaključeni do
30. 10. 2012, je potrebno do tega datuma
posredovati sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne opreme.
Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico do sofinanciranja.
Projekt se mora zaključiti najkasneje do
30. 9. 2014. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu niso več mogoča, razen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno
zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo
ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred
izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni,
pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.
6. Priprava in popolnost vlog
Vsaka vloga mora vsebovati:
– OBRAZEC št. 1 – vloga;
– fotokopija pooblastila ali drugega dokument iz katerega izhaja pooblastilo za vložitev vloge na javni razpis (če podpisnik ni
zakoniti/statutarni zastopnik;
– odlok ali sklep o sprejemu lokalnega
energetskega koncepta (velja samo za samoupravne lokalne skupnosti);
– akt o ustanovitvi (ne velja za samoupravne lokalne skupnosti);
– sklenjena pogodba med partnerjema
(zgolj v primeru pogodbeništva);
– izjava, da vlagatelj je oziroma ni javni
naročnik;
– vsaj tri pridobljene ponudbe za vsako
izmed storitev, ki jih bodo izvajali zunanji
izvajalci, če storitev presega 20.000 EUR
z navedbo izbora ustreznega ponudnika ali
obrazložitev, zakaj treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti (velja za osebe, ki niso javni
naročniki);
– besedilo javnega razpisa za vsako izvedeno storitev ter akt o izbiri izvajalca ali
izjava vlagatelja, da bodo izvajalca izbrali

v skladu z določili ZJN in popis del s projektantskimi cenami potrjeno s strani odgovornega projektanta (velja zgolj za javne
naročnike);
– OBRAZEC št. 2 – vzorec pogodbe
o sofinanciranju;
– zgoščenka, na kateri se nahaja faksimile podpisane vloge in vseh obrazcev ter
prilog v pdf formatu;
– izjavo o izpolnjevanju pogojev, ki se jih
bo dokazovalo s tehničnim opisom uvedenih
ukrepov in prilogami, ki dokazujejo primernost opreme;
– izjava o doseganju prihrankov energije
in emisij CO2.
Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje
vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce
in vse priloge ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa in dokumentacije za prijavo.
Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni
strani, www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte:
linda.radoncic@petrol.si. Vlagatelj mora pri
pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Če je iz tehničnih razlogov
posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika),
mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam
sofinancerja iz navodil in te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo
obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati
besedilu na predpisanem obrazcu.
Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom,
dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni
dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku,
se kot zavezujoča upošteva uradni prevod
v slovenskem jeziku.
Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo
biti lastnoročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh drugih straneh pa
podpisani ali parafirani.
V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge.
V primeru, da vlagatelj vlaga vlogo za
več projektov, mora za vsak projekt vložiti
samostojno vlogo.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti označen naziv in naslov
pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj,
javni razpis PETROLURE/JP/2012/U09/02,
kategorija vlagatelja: podjetje / javni in nevladni sektor«.
Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje
do 30. 10. 2012.
7. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo
popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 10. 10. 2012 ob 8.30, nato vsako
delovno sredo do objave zaključka javnega
razpisa zaradi porabe sredstev.
Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni
dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje
do 13. ure. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Nepravilno označene

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na
odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.
Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne,
bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo
morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo
pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo
zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene
tako, da bi se spremenil obseg izvedenih
namenov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za
opiranje dopolnitev vlog.
8. Način izbire projektov za dodelitev finančnih spodbud
Sofinancer bo sredstva dodeljeval po
vrstnem redu prejema popolne vloge, pri
čemer se vrstni red za vlagatelje, ki predstavljajo javni ter nevladni sektor in vlagatelje, ki predstavljajo podjetja, vodi ločeno.
Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler
niso razdeljena vsa sredstva. Vlogam, ki
so prejete istočasno, vendar jim sredstev
ni mogoče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene
stroške.
Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od
njega pooblaščena oseba, bo popolnim
vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega
razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na
podlagi komisije. Zoper sklep ima vlagatelj
pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni
pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila
dodeljena pravica do finančne spodbude.
Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni v roku
30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki bodo
prejeli sklep o dodelitvi pravice do finančne
spodbude, bodo morali v roku 8 dni od poziva
na sklenitev pogodbe pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo
za pridobitev finančne spodbude.
9. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud
Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe za namene, izvedene
v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer
po predložitvi ustrezne dokumentacije.
Finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku
projekta, ki vključujejo:
– zahtevek za sofinanciranje,
– seznam preverjenih računov,
– izstavljeni originalni račun izvajalca
s popisom del in materiala za celoten obseg projekta,
– potrdilo o plačilu računa iz prejšnje
alineje,
– končno poročilo,
– fotografije izvedenega stanja ter končno poročilo izvedenega namena s predvidenimi prihranki energije,
– drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer
utemeljeno zahteva.
Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev.
Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh
po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika.
10. Drugo
Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev finančne spodbude

z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na
drug način preveriti namensko porabo finančnih spodbud ter skladnost dokumentacije in
izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in
drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske
porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do finančne
spodbude je prejemnik finančne spodbude
dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih
financiranjih iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemudoma obvestiti
o naknadni pridobitvi takšnih sredstev.
Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si.
Vprašanja je potrebno poslati najkasneje
šest delovnih dni pred končnim rokom za
oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na
spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.
Petrol d.d., Ljubljana
Ob-4318/12
Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 23/05 – UPB2, 23/08, 58/08 – ZZdrS,
15/08 – ZPacP in 77/08 – ZDZdr; ZZDej)
in sedme točke 18. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07
– UPB in 15/12)
javni razpis
za podelitev 3 koncesij za opravljanje
javne službe na področju osnovne
zdravstvene dejavnosti v Mestni občini
Ljubljana
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL).
2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati
vlogo: vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
3 koncesij za opravljanje javne službe na
področju osnovne zdravstvene dejavnosti
v MOL:
– 1 koncesija na področju splošne medicine v DSO Trnovo in DSO Črnuče;
– 2 koncesiji na področju zobozdravstva
odraslih.
4. Oznaka koncesije, obseg razpisanega
programa Koncesije in krajevno območje, za
katerega se razpisuje koncesija:
4.1. 1,04 programa splošne medicine
(0,52 programa v DSO Trnovo, ČS Trnovo in
0,52 programa v DSO Črnuče, ČS Črnuče).
4.2. 0,93 programa zobozdravstva odraslih čim bliže lokaciji Zdravstvena pot 1,
1000 Ljubljana (Srednja šola za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo), vendar znotraj ČS
Center.
4.3. 0,93 programa zobozdravstva odraslih čim bliže lokaciji Zdravstvena pot 1,
1000 Ljubljana (Srednja šola za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo), vendar znotraj ČS
Center.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko
pogodbo za čas 15 let. Izbrani kandidati
začnejo opravljati koncesijsko dejavnost
najkasneje v roku 2 mesecev od dneva
sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju:
ZZZS), v nasprotnem primeru se koncesija
odvzame z odločbo.
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6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati
Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet
javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati
zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa
35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju
zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev
mora vlagatelj v vlogi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti
z drugim dokazilom ali lastno nadomestno
izjavo.
6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba:
6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma kolikor je v delovnem razmerju, bo
le-to v primeru podelitve koncesije na tem
javnem razpisu prekinil in začel opravljati
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in
pogodbo o koncesiji;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.1.4. da bo v primeru podelitve koncesije z oznako 4.1. na tem javnem razpisu,
vsak dan od ponedeljka do petka izvajal
koncesijsko dejavnost v ordinacijskih prostorih, tako v DSO Trnovo kot tudi v DSO
Črnuče. V ta namen bo pred začetkom
opravljanja koncesijske dejavnosti z družbo
DEOS d.d. sklenil pogodbo o uporabi ordinacijskih prostorov. Poleg tega mora imeti
vlagatelj ustrezno opremo in, če zahteva
narava dela, tudi ustrezne kadre;
6.1.5. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti, za katero kandidira na tem
razpisu;
6.1.6. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek,
ki zadeva vlagatelja.
6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba:
6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano
izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem
razmerju pri drugi pravni osebi, oziroma kolikor je, bo to delovno razmerje v primeru
podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko
dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo
o podelitvi koncesije;
6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.2.4. da bo pravna oseba v primeru podelitve koncesije z oznako 4.1. na tem javnem razpisu vsak dan, od ponedeljka do
petka, izvajala koncesijsko dejavnost v ordinacijskih prostorih tako v DSO Trnovo kot
tudi v DSO Črnuče. V ta namen bo pred
začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti
z družbo DEOS d.d. sklenila pogodbo o uporabi ordinacijskih prostorov. Poleg tega mora
imeti pravna oseba ustrezno opremo in, če
zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;
6.2.5. da ima pravna oseba veljavno dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet
razpisane koncesije;
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6.2.6. da pravna oseba ni že izvajalec
koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti, za katero kandidira na
tem razpisu;
6.2.7. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec
koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti, za katero kandidira
pravna oseba na tem razpisu;
6.2.8. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek,
ki zadeva pravno osebo, zakonitega zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi.
7. Merila za vrednotenje vlog
7.1. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji z oznako 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega
razpisa):
7.1.1. delovna doba nosilca dejavnosti:
največ 10 točk;
7.1.2. število opredeljenih zavarovanih
oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk;
7.2. Merila za vrednotenje vlog pri koncesijah z oznako 4.2. in 4.3. (oznaka razpisane
koncesije je navedena v 4. točki besedila
javnega razpisa):
7.2.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.2.2. razdalja med vlagateljevo lokacijo
ordinacije in v javnem razpisu navedeno
lokacijo: največ 10 točk.
8. Žreb: če je na podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji več vlog ocenjenih
z enakim številom točk, se izvede žreb.
9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podana v razpisni
dokumentaciji.
10. Rok za oddajo vlog: vloge morajo biti
naslovljene na naslov Mestna občina Ljub
ljana, Glavna pisarna, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Glavna pisarna MOL). Šteje se, da so vloge
prispele pravočasno, če so bile oddane na
pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do
22. 10. 2012, do 24. ure, ali oddane neposredno v Glavni pisarni MOL do 22. 10.
2012, v delovnem času (od ponedeljka do
četrtka, od 8. do 17. in v petek od 8. do
13. ure).
11. Obravnava vlog
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan
MOL, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne
in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje razpisne dokumentacije) ter posredovala predlog
o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po
pridobitvi mnenj in soglasij, ki jih določa
ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno
odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne
vloge in vloge, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge, ter tudi ostale vloge,
ki ne bodo izbrane, bo pristojni organ zavrnil
z upravno odločbo in jo posredoval vsem
vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno.
V primeru, da razpisna komisija ali
upravni organ oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije ali,
da program za razpisano koncesijo ni na
razpolago, se lahko javni razpis za to koncesijo ponovi.
12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.1.
(oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo
25. 10. 2012, ob 9. uri, v prostorih Oddelka
za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova
ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne
bo javno.
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Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.2.
(oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo
25. 10. 2012, ob 10. uri, v prostorih Oddelka
za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova
ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne
bo javno.
Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.3.
(oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo
25. 10. 2012, ob 11. uri, v prostorih Oddelka
za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova
ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne
bo javno.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:
– na spletnih straneh MOL (http://www.
ljubljana.si) in
– v Glavni pisarni MOL:
– od ponedeljka do četrtka, od 8. do
17.ure in
– v petek, od 8. do 13. ure.
Mestna občina Ljubljana
Št. 410-138/2012
Ob-4319/12
Na podlagi Pravilnika o štipendiranju
(Uradni list RS, št. 118/04), Pravilnika o spremembah Pravilnika o štipendiranju (Uradni
list RS, št. 71/08), Sklepa o višini štipendije
za študijsko leto 2012/13, št. 410-138/12
z dne 20. 9. 2012, Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2012 (Uradni list
RS, št 108/11) in Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2012
(Uradni list RS, št. 56/12) Mestna občina
Koper objavlja
javni razpis
za dodelitev štipendij nadarjenim
študentom za študijsko leto 2012/2013
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
štipendij nadarjenim študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v študijskem
letu 2012/2013, in sicer:
– 2 štipendiji za študij v tujini;
– 3 štipendije za študij v Republiki Sloveniji.
2. Pravico do štipendije lahko uveljavljajo
študenti dodiplomskega in podiplomskega
študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da dosegajo najmanj prav dober učni
uspeh v zadnjem šolskem letu oziroma
povprečno oceno vseh opravljenih izpitov
najmanj 8 v preteklem oziroma zadnjem študijskem letu;
– da so vsestransko dejavni, se odlikujejo z visoko sposobnostjo in ustvarjalnostjo
ter dosegajo vidne rezultate na izvenšolskih
področjih;
– da študentje ob vpisu v prvi letnik niso
starejši od 21 let, študentje podiplomskega
študija pa ne starejši od 28 let;
– da so državljani Republike Slovenije;
– da imajo najmanj tri leta stalno prebivališče v Mestni občini Koper;
– da mesečni bruto dohodek na družinskega člana ne presega 80 % povprečne
bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu;
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne
opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in nimajo
druge štipendije.
Študenti višjih letnikov, ki študirajo v tujini, morajo dosegati ocene, ki so primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki
Sloveniji.

Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi
študentom, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prve
alinee, če na posameznem področju dosegajo izjemne rezultate primerljive v evropskem in svetovnem prostoru ter so ti nad rezultati tistih, ki pogoje iz prve alinee prvega
odstavka tega člena izpolnjujejo.
3. Prijavi za dodelitev štipendije na
obrazcu ''Vloga za dodelitev štipendije za
študijsko leto 2012/2013'', ki ga dobite na
spletnih straneh Mestne občine Koper –
www.koper.si, ali osebno dvignete v glavni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
pritličje, mora vlagatelj priložiti:
– dokazilo o vpisu v študijskem letu
2012/2013;
– dokazilo o učnem oziroma študijskem
uspehu zadnjega letnika izobraževanja;
– dokazila o posebni nadarjenosti (potrdila o izjemnih dosežkih s tekmovanj, bibliografija objavljenih del, potrdila o sodelovanju
pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, dokazila o priznanjih in
nagradah pridobljenih na občinskem, regijskem, državnem ali na mednarodnih tekmovanjih). Upoštevajo se potrdila in dokazila,
ki so bila pridobljena v zadnjih dveh šolskih
oziroma študijskih letih;
– izjavo, da je kandidat državljan RS;
– izjavo, da ima kandidat stalno prebivališče v Mestni občini Koper več kot tri leta;
– življenjepis;
– kopije odločb o odmeri dohodnine družinskih članov kandidatove družine oziroma
oseb, ki živijo s kandidatom v skupnem gospodinjstvu;
– potrdilo o družinskih članih, ki ga izda
Upravna enota Koper;
– podpisano izjavo kandidata, da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila
za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti,
nima statusa zasebnika ali samostojnega
podjetnika in nima druge štipendije v Republiki Sloveniji.
4. Pri dodeljevanju štipendije se upošteva naslednja merila:
– uspeh na maturi, poklicni maturi ali pri
zaključnem izpitu oziroma višja povprečna
ocena kandidata in boljši dosežki na drugih
(izvenšolskih) področjih delovanja in
– druga merila v skladu s Pravilnikom
o štipendiranju.
5. Rok za oddajo prijave
Prijava na razpis mora biti oddana na
obrazcu:''Vloga za dodelitev štipendije za
študijsko leto 2012/2013''. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v vlogi.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do srede, 24. oktobra 2012, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti pravilno označena, in
sicer mora biti v spodnjem desnem kotu zapis: ''Ne odpiraj – vloga za dodelitev štipendije 2012/2013 št. 410-138/2012.'' Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo popolne in pravočasne.
6. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 14 dni od izteka roka
za oddajo prijav.
Medsebojna razmerja med Mestno občino Koper in izbranim kandidatom bodo
urejena s pogodbo o štipendiranju.
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Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, Helena Benčič, tel. 05/66-46-239 ali
e-mail: helena.bencic@ koper.si.
Mestna občina Koper
Št. 331-0001/2012-2
Ob-4320/12
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci (v nadaljevanju:
pravilnik), (Uradni list RS, št. 92/07), objavlja
Občina Gornji Petrovci
javni razpis
za dodeljevanje državnih pomoči in
pomoči de minimis za razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Gornji Petrovci
v letu 2012
I. Predmet javnega razpisa
Občina Gornji Petrovci (v nadaljevanju:
občina) razpisuje dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2012 v Občini Gornji Petrovci
po shemi državnih pomoči v kmetijstvu:
(1) skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006, spremembo Uredbe (ES)
št. 70/2001, za naslednje ukrepe:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1),
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 2),
– pomoč za arondacijo (ukrep 3),
– pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov (ukrep 4),
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 5);
(2) skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006, za naslednje ukrepe:
– naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost (ukrep 6),
– promocija in trženje proizvodov in storitev (ukrep 7),
– izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja (ukrep 8).
II. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep 1, opredeljen v 10. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo
pogojem za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi
(ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(2) za ukrep 2, opredeljen v 11. členu
pravilnika:
– fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji;
(3) za ukrep 3, opredeljen v 12. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane
v register kmetijskih gospodarstev ter imajo
v lasti kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji;

(4) za ukrep 4, opredeljen v 13. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih
proizvodov in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna
vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji;
(5) za ukrep 5, opredeljen v 14. členu
pravilnika:
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč
dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom
na območju občine na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji;
(6) za ukrep 6, opredeljen v 18. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih pro
izvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je
vpisano v register kmetijskih gospodarstev
s sedežem v občini oziroma njihovi družinski člani,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji;
(7) za ukrep 7, opredeljen v 19. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko, nekmetijsko dejavnostjo
ali predelavo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter/ali imajo stalno prebivališče na območju občine,
– pravne osebe, ki izvedejo aktivnost
za namen promocije in trženja kmetijskih in
nekmetijskih proizvodov s kmetij,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji;
(8) za ukrep 8, opredeljen v 20. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe ter njihovi
družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo in nekmetijsko dejavnostjo
ter predelavo ali trženjem na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju
občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
III. Nadzor in sankcije
Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino se uredijo s pogodbo.
Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja
pristojni občinski upravni organ.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je
prejemnik prekršil druga določila pogodbe,
je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati
vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila dalje.
IV. Okvirna višina, upravičeni stroški in
pogoji za pridobitev sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za
navedene ukrepe v letu 2012 znaša skupaj
12.000,00 EUR.
Občina povrne vlagatelju le neto znesek
od upravičenih stroškov, torej brez DDV-ja.
Za vse razpisane ukrepe velja, da gre
za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upra-
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vičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe
izvedene v obdobju od 1. 1. 2012 in do
25. 11. 2012. Dokazila/plačani računi za
izvedene aktivnosti morajo biti z datumom
iz tega obdobja.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
(1) Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1)
– Z naložbo je treba doseči enega ali več
naštetih ciljev:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb
na območju z omejenimi možnostmi,
– do 40 % upravičenih stroškov naložb
na ostalih območjih.
– Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij za kmetijski namen,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže
za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za projektno dokumentacijo in za nabavo materiala za izvedbo del
za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in
občine.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika, ki ga izdela
Kmetijska svetovalna služba Gornji Petrovci,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za projektno dokumentacijo in za nabavo materiala za izvedbo del
za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in
občine.
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1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (kolikor je za ureditev zemljišča potrebna tudi analiza tal in apnenje so stroški
za apnenje vključeni),
– najmanjša površina, za katero se lahko
dodeli pomoč je 0,50 ha.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za projektno dokumentacijo in za nabavo materiala za izvedbo del
za katere se uveljavlja pomoč,
– obrazec Trošenje apnenca, ki ga potrdi
Kmetijska svetovalna služba Gornji Petrovci, s priloženo kopijo zadnje analize tal,
– kopija D obrazca iz subvencij – Prijava
površin in kmetijskih rastlin ter zahtevkov na
površino za leto 2012,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in
občine.
Razpoložljiva sredstva: 6.500,00 EUR, od
tega za Posodabljanje kmetij 2.500,00 EUR,
za Urejanje pašnikov 2.000,00 EUR in za
Urejanje kmetijskih površin 2.000,00 EUR.
(2) Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 2)
Cilj pomoči je zniževanje stroškov izgub
zaradi bolezni živali in rastlin ter napadov
škodljivcev.
– Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za kritje izgub pri živalih, ki jih povzročijo bolezni.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– Višina sofinanciranja občine je 25 %
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje živali za primer bolezni.
– Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica.
Razpoložljiva sredstva: 1.500,00 EUR.
(3) Pomoč za arondacijo (ukrep 3)
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za smotrnejšo obdelavo kmetijskih
površin.
– Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški
pregleda.
– Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga
že odobrena:
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 500,00 EUR.
(4) Pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov (4)
Cilj pomoči je izboljšanje in preusmeritev
kmetijske proizvodnje, izboljšanje kakovosti
in konkurenčnosti v kmetijstvu.
– Upravičeni stroški:
– stroški tržne raziskave, zasnove in
oblikovanja proizvoda, vključno s pomočjo
za pripravo vlog za priznanje geografskih
označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi
uredbami Skupnosti,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– stroški uvedbe sistemov zagotavljanja kakovosti, sistemov sledljivosti,
sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov
presoje vplivov na okolje za primarno pro
izvodnjo,
– stroški usposabljanja za uporabo
programov in sistemov iz prejšnje točke,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 50 % stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
– Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga
že odobrena:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 1.000,00 EUR.
(5) Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju (ukrep 5)
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in kmetijskih društev ter boljši
dostop do informacij s področja kmetijstva.
– V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo
državne pomoči:
1.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
1.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe,
1.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
1.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
– Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva
in jih opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti
250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima
stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh,
pod pogojem, da te publikacije predstavljajo
dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane
regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če
so informacije in predstavitev nevtralne in
imajo zadevni proizvajalci enake možnosti,
da so predstavljeni v publikaciji.

– Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 50 % upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil
v denarju proizvajalcem.
– Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga
že odobrena:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 500,00 EUR.
(6) Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost (ukrep 6)
Cilj pomoči je diverzifikacija kmetijskih
gospodarstev s širjenjem dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelavo kmetijskih
proizvodov na kmetijskih gospodarstvih.
– Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
delavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
– Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti,
– kolikor kandidira upravičenec, ki še
nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji
še vsaj 2 leti po zaključeni naložbi,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 1.000,00 EUR.
(7) Promocija in trženje proizvodov in
storitev (ukrep 7)
Cilj pomoči je povečanje prepoznavnosti
storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske
proizvodnje.
– Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi,
katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
– Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
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Razpoložljiva sredstva: 500,00 EUR.
(8) Izobraževanje in usposabljanje na
področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja (ukrep 8)
Cilj pomoči je doseganje višje ravni
strokovne izobraženosti in usposobljenosti
kmetov in njihovih družinskih članov s področja dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja kmetijskih pro
izvodov.
– Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za
strokovne oglede povezane z dopolnilnimi in
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in
trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
– Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu
stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– program izobraževanja oziroma
usposabljanja povezanega z dopolnilnimi,
nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 500,00 EUR.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo oddati vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga na javni razpis
za dodelitev državnih pomoči in pomoči de
minimis, za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Gornji Petrovci v letu
2012«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine Gornji Petrovci, http://www.gornji-petrovci.si/, ali
pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak
delovni dan, na Občini Gornji Petrovci – občinska uprava, Gornji Petrovci 31/d, 9203
Petrovci. Razpisno dokumentacijo je možno
dobiti tudi po elektronski pošti.
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VI. Obravnavanje vlog
Vloge bodo obravnavali člani odbora za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: komisija). Komisija lahko zmanjša
delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih
pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna Občine Gornji Petrovci za
leto 2012,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan občine s sklepom. Upravičencem
bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev
za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele oziroma neustrezno
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok
dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne
dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene
pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni predvidoma v roku 8 dni od odpiranja vlog.
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od
prejema sklepa, in sicer na naslov: Občina
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203
Petrovci. V pritožbi morajo biti natančno
opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za dodelitev sredstev.
O pritožbi odloča župan.
VII. Rok za prijavo na javni razpis: vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah,
s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo
Občine Gornji Petrovci za leto 2012«, od
začetka razpisa do vključno 25. 11. 2012.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila
oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po
pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu Občine Gornji Petrovci.
VIII. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
komisija opravila po zaključku razpisa in ni
javno.
IX. Dodatne Informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu, vsak delovni dan,
tel. 02/556-90-00 (tajništvo Občine Gornji
Petrovci) oziroma 02/556-90-06 (Biserka
Kuronja), ali v prostorih Občine Gornji Petrovci.
Občina Gornji Petrovci
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Javne dražbe
Št. 478-9/2009-197
Ob-4321/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list
RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
ter Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2012 (OdRSPD12, Uradni
list RS, št. 37/12)
javno dražbo
za prodajo stanovanja
I. Lastnik: Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana.
Upravljavec in organizator: Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
II. Opis predmeta prodaje
Garsonjera na naslovu Steletova ulica 6,
1000 Ljubljana, s št. 83, v III. nadstropju večstanovanjskega objekta. Obsega sobo, v izmeri 14,16 m2, kopalnico, v izmeri 3,31 m2
in hodnik, v izmeri 3,24 m2, s pripadajočim
kletnim prostorom, vse v skupni neto tlorisni
površini 22,10 m2.
ID znak nepremičnine (stanovanja):
1732-759-83.
Prosta je vseh bremen. Je nezasedena.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe:
1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
2. Izklicna cena nepremičnine je:
28.000,00 €.
Pogoji višanja izklicne cene: najnižji znesek za katerega je možno višati izklicno
ceno je 250,00 €.
Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla. Te stroške nosi kupec.
3. Dražijo lahko fizične in pravne osebe,
ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom
varščine v višini 10 % od izklicne cene na
podračun Izvrševanja proračuna Republike
Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na
št. 18 27111-7200013-43402012.
Na dražbi kot dražitelj ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe.
Po končani javni dražbi se plačana varščina, brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim
dražiteljem, ki v postopku javne dražbe niso
uspeli. Najugodnejšemu dražitelju pa se plačana varščina všteje v ceno.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupec, tj. najugodnejši dražitelj, mora
pogodbo podpisati najpozneje v 15 dneh
po zaključku javne dražbe. Rok za plačilo
kupnine je v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na
podračun Izvrševanja proračuna Republike
Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na
št. 18 27111-7200013-43402012, pri čemer
se položena varščina všteje v kupnino.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Če kupec v roku, ki je določen
v 4. točki, ne sklene pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico
odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že

sklenjeno pogodbo, brez dodatnega roka
za izpolnitev.
6. Prenos lastništva se opravi po plačilu
kupnine.
IV. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji za vodenje javne
dražbe predložiti naslednje podatke oziroma listine:
– izpisek iz Poslovnega registra Slovenije
pravnih oseb, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev ter telefonsko številko in e-mail,
– pooblastilo za zastopanje pravne osebe (če se v imenu ponudnika javne dražbe
udeleži pooblaščenec),
– ime in priimek ter naslov pooblaščene
osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko
številko,
– izvirnik osebnega dokumenta,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine.
Fizične osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji za vodenje javne
dražbe predložiti naslednje podatke oziroma listine:
– izvirnik osebnega dokumenta,
– fotokopijo davčne številke,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine,
– ime in priimek, točen naslov (ulica,
hišna številka, poštna številka), telefon in
e-mail pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overjenim
pooblastilom.
Vsi dražitelji morajo 1 dan pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo
o vplačani varščini, izdano s strani banke,
iz katerega je razviden točen čas izvedbe
naloga in celotno številko transakcijskega
računa za primer vračila varščine ter vsa
ostala zahtevana potrdila in dokumente.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
V. Postopek: javna dražba se bo izvedla
dne 25. 10. 2012, ob 10. uri, v mali sejni sobi, na naslovu: Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, I. nadstropje.
VI. Drugi pogoji
S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe najugodnejšemu dražitelju s strani predsednika komisije, nastane obveznost
najugodnejšega dražitelja, da s prodajalcem
najpozneje v roku 15 dni po opravljeni javni
dražbi sklene pogodbo o prodaji stanovanja.
Javna dražba je končana, ko predsednik
dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo.
Javno dražbo vodi komisija v skladu
z 32. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11).
Če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil
prodajne pogodbe v postavljenem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana.
VII. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo se
lahko dobijo na Ministrstvu za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Kontaktne

osebe so dosegljive na tel. 01/478-68-35,
01/400-69-57, 01/400-69-76, vsak dan od
dneva objave do dneva izvedbe javne dražbe, med 9. in 12. uro.
Ogled stanovanja je možen, po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-68-35.
Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
Ministrstvo za zdravje
Št. 478-38/2011
Ob-4322/12
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa 18. seje Občinskega sveta Občine
Radovljica z dne 26. 9. 2012 ter v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c.
št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-46-84.
2. Predmet prodaje
– prodaja nepremičnine, parc. št. 56/11,
k.o. Predtrg, vrt, v izmeri 1.160 m2.
Izklicna cena predmetne nepremičnine
znaša 99.528,00 € brez 20 % DDV. Najnižji
znesek višanja je 500 €.
3. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 15 dneh po
notarski overitvi prodajne pogodbe, na
transakcijski račun Občine Radovljica:
01302-0100007805, sklic: 99.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Po plačilu celotne kupnine se opravi
zemljiškoknjižni prenos.
4. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v četrtek,
25. 10. 2012, ob 10. uri, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati varščino v višini 10 % izklicne cene
nepremičnine. Varščina mora biti nakazana
do dne 23. 10. 2012, do 11. ure. Varščino
je potrebno nakazati na transakcijski račun
Občine Radovljica, št. 01302-0100007805,
sklic: 00.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu varščine.
Plačana varščina bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
5. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali
iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma
fotokopijo osebnega dokumenta in davčno
številko (fizične osebe),
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– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu varščine, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
6. Sklenitev pogodbe:
Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni po
zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na strani dražitelja, Občina Radovljica
zadrži njegovo varščino.
7. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi
s prenosom lastništva: DDV, stroške overitve pogodbe in stroške vpisa v zemljiško
knjigo plača kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za vodenje in nadzor postopkov
razpolaganja in upravljanja z nepremičnim
premoženjem Občine Radovljica bo dražbo
izvedla v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti.
8. Informacije: vsa dodatna pojasnila
o nepremičnini in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna
oseba Manca Tomažin, tel. 04/537-23-45,
v delovnih dneh, od 11. do 12. ure.
9. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja
z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica s soglasjem župana lahko postopek do sklenitve pravnega posla ustavi brez
obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
Občina Radovljica
Št. 900-3/2012-194
Ob-4344/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 15, v skupni izmeri 33,98 m2, na naslovu Grablovičeva 52,
v Ljubljani (pritličje), v Ljubljani, z ID oznako št. 1727-1039-15, v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki
ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2012.
Izklicna cena: 58.800,00 EUR.

Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 14, v skupni izmeri 15,37 m2, na naslovu Grablovičeva 52,
v Ljubljani (pritličje), v Ljubljani, z ID oznako št. 1727-1039-14, v k.o. 1727-Poljansko predmestje (trgovina z neživili, storitvena dejavnost). Poslovni prostor je zaseden
z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
Izklicna cena: 24.240,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 12, v skupni izmeri 33,80 m2, na naslovu Grablovičeva 54,
v Ljubljani (pritličje), v Ljubljani, z ID oznako št. 1727-1040-15, v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki
ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2012.
Izklicna cena: 62.040,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 13, v skupni izmeri 17,85 m2, na naslovu Grablovičeva 54,
v Ljubljani (pritličje), v Ljubljani, z ID oznako št. 1727-1040-16, v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2012.
Izklicna cena: 28.800,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 9, v skupni izmeri 48,83 m2, na naslovu Grablovičeva 58,
v Ljubljani (pritličje, klet), v Ljubljani, z ID
oznako št. 1727-1988-16, v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost,
storitvena dejavnost, trgovina z neživili).
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom,
ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2012.
Izklicna cena: 72.840,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.6. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 8, v skupni izmeri 48,79 m2, na naslovu Grablovičeva 58,
v Ljubljani (pritličje, klet), v Ljubljani, z ID
oznako št. 1727-1005-16, v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost,
storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2012.
Izklicna cena: 72.600,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.7. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 5, v skupni izmeri 17,86 m2, na naslovu Grablovičeva 60,
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v Ljubljani (pritličje), v Ljubljani, z ID oznako št. 1727-1991-14, v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima
s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje
za nedoločen čas. Predmetna nepremičnina
je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub
ljana za leto 2012.
Izklicna cena: 28.200,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.8. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 7, v skupni izmeri 58,73 m2, na naslovu Grablovičeva 60,
v Ljubljani (pritličje, klet), v Ljubljani, z ID
oznako št. 1727-1005-15, v k.o. 1727-Poljansko predmestje (gostinska dejavnost).
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom,
ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2012.
Izklicna cena: 84.720,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.9. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 4, v skupni izmeri 15,96 m2, na naslovu Grablovičeva 62,
v Ljubljani (pritličje), v Ljubljani, z ID oznako št. 1727-1990-14, v k.o. 1727-Poljansko predmestje (trgovina z živili). Poslovni
prostor je zaseden z najemnikom, ki ima
s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje
za nedoločen čas. Predmetna nepremičnina
je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub
ljana za leto 2012.
Izklicna cena: 23.040,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.10. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – pomožni prostor (skladišče),
v kleti, v izmeri 70,59 m2, z ID oznako
1735-563-21, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi, na naslovu Bratovševa ploščad 27,
stoječi na parc. št. 281/9, k.o. 1735 Stožice.
Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist
prodajalca. Predmetna nepremičnina v času
prodaje ni zasedena z najemnikom.
Izklicna cena: 28.250,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba.
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena
sestavina pogodbe.
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepre-
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mičnin, vse stroške notarja (notarski zapis
pogodbe, overitev podpisov pri notarju) ter
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi po
vzpostavitvi etažne lastnine.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana številka: 01261-0100000114, sklic na
številko: 000-431000, v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 25. 10.
2012, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom
ob 9.40, in sicer po naslednjem zaporedju:
– poslovni prostor pod točko 2.1. – Grablovičeva 52, ob 9.40,
– poslovni prostor pod točko 2.2. – Grablovičeva 52, ob 10. uri,
– poslovni prostor pod točko 2.3. – Grablovičeva 54, ob 10.20,
– poslovni prostor pod točko 2.4. – Grablovičeva 54, ob 10.40,
– poslovni prostor pod točko 2.5. – Grablovičeva 58, ob 11. uri,
– poslovni prostor pod točko 2.6. – Grablovičeva 58, ob 11.20,
– poslovni prostor pod točko 2.7. – Grablovičeva 60, ob 11.40,
– poslovni prostor pod točko 2.8. – Grablovičeva 60, ob 12. uri,
– poslovni prostor pod točko 2.9. – Grablovičeva 62, ob 12.20 uri,
– poslovni prostor pod točko 2.10. – Bratovševa ploščad 27, ob 12.40.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
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– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra
(samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne
sme biti starejši od treh mesecev;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter
zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
7.1 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku
ali pa overjeno kopijo listine.
7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni
upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne
cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za poslovni prostor pod točko____ na naslovu ____________«.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o nepremičninah na naslovu Grablovičeva v Ljubljani
dobijo interesenti na Mestni občini Ljub
ljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje
z nepremičninami, tel. 01/306-11-34, elek-

tronski naslov: marina.anzur@ljubljana.si,
kontaktna oseba je Marina Anžur. Ogled
posamezne nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
Dodatne
podrobnejše
informacije
o pogojih javne dražbe in podatke o nepremičninah na naslovu Bratovševa ploščad 27 v Ljubljani dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba je
Mihaela Topolovec Šiker. Ogled posamezne nepremičnine in dokumentacije v zvezi
z nepremičnino je možen po predhodnem
dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana:
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
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Razpisi delovnih mest
Ob-4328/12
Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) in
25. člena Statuta Komunalnega podjetja
Velenje, d. o. o., razpisna komisija objavlja
javni razpis za imenovanje
direktorja Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. (m/ž).
Kandidat za direktorja družbe mora izpolnjevati naslednje razpisne pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima vsaj pet let ustreznih delovnih
izkušenj na vodilnih delovnih mestih.
Kandidat mora k prijavi predložiti program dela podjetja za mandatno obdobje.
K prijavi mora kandidat priložiti še naslednja dokazila:
– notarsko overjeno fotokopijo diplome,
– dokazilo o delovnih izkušnjah na vodilnih delovnih mestih,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice ali potnega lista,
– potrdilo o nekaznovanju na gospodarskem področju.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo
štirih let.
Kandidati morajo popolne prijave z zahtevanimi dokazili in programom dela (vse
v slovenskem jeziku) dostaviti najkasneje
do 5. 11. 2012, do 12. ure, na naslov: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška
cesta 37/b, 3320 Velenje, v zaprti kuverti,
s pripisom »Za razpis za imenovanje direktorja Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o.«,
»Ne odpiraj«.
Razpisna komisija nepopolnih in nepravočasno oddanih vlog ne bo upoštevala.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 45 dni po preteku
roka za prijave na razpis.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Št. 567/12
Ob-4350/12
Svet Centra za usposabljanje, delo in
varstvo Matevža Langusa Radovljica, Cesta
na Jezerca 17, 4240 Radovljica na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06),
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07
– popr., 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US:
U-I-11/07-78, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 –
ZUPJS), 38. člena Statuta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa
Radovljica, Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa
Radovljica in na podlagi sklepa za razpis
direktorja/direktorice z 12. seje sveta Centra
za usposabljanje, delo in varstvo Matevža
Langusa Radovljica z dne 14. 9. 2012, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo direktorja zavoda, po določilih Statuta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica in Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,

122/07 – Odl. US: U-I-11/07-78, 61/10 –
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), poleg splošnih
pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– končana visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) skladno
z 69. členom Zakona o socialnem varstvu
in 5 let delovnih izkušenj,
– ali višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu ter 20 let delovnih izkušenj,
od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega
varstva,
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva v skladu z Zakonom o socialnem varstvu,
– kandidat/ka mora imeti organizacijske
in vodstvene sposobnosti, ki jih dokazuje
z dosedanjimi delovnimi izkušnjami,
– zaželena dodatna znanja s področja
specialne in rehabilitacijske pedagogike, računalniško znanje in znanje tujega jezika,
– ob prijavi mora predložiti program razvoja Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica,
– kandidat/ka mora imeti tudi opravljen
program za vodenje socialno varstvenega
zavoda, ki ga določa Socialna zbornica v soglasju s strokovnim svetom RS za splošno
izobraževanje,
– skladno s 56. členom Zakona o socialnem varstvu je lahko za direktorja/co
imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja/ice, sicer mu/ji
preneha mandat na podlagi zakona.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo petih let.
Z imenovanim/no direktorjem/ico se sklene delovno razmerje za določen čas, za čas
trajanja mandata.
Prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju pogojev pošljejo na naslov:
CUDV Matevža Langusa Radovljica, Cesta
na Jezerca 17, 4240 Radovljica, s pripisom:
»Razpis za direktorja – Ne odpiraj!«.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
Svet Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Matevža Langusa
Radovljica
Št. 110-278/2012
Ob-4351/12
Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi prvega odstavka 118. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11,
21/12 – ZDU-1F in 47/12) razpisuje:
a) prosto mesto vodje Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
V skladu s tretjim odstavkom 117. člena
ZDT-1 je za vodjo državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki je ob prijavi
mlajši od 64 let in izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.
Prijavi je potrebno priložiti:
– življenjepis z opisom strokovne dejavnosti;
– program vodenja državnega tožilstva, ki mora skladno s četrtim odstavkom

118. člena ZDT-1 vsebovati zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj in
priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način zagotavljanja izvajanja politike
pregona, področja prednostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in rokov
za dosego ciljev;
– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tretjega odstavka 117. člena ZDT-1.
Rok za prijavo je 30 dni od objave razpisa. Skladno z drugim odstavkom 117. člena
ZDT-1 vodjo okrožnega državnega tožilstva
imenuje Državnotožilski svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca, za šest
let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisne prijave z zahtevanimi prilogami se
pošlje na: Ministrstvo za notranje zadeve,
Direktorat za državno tožilstvo, Štefanova 2,
1000 Ljubljana z oznako na ovojnici »Prijava
za »110-278/2012 – Novo mesto«.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-4363/12
Svet OŠ Slave Klavore Maribor, Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor, na podlagi sklepa
Sveta zavoda, z dne 25. 9. 2012, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje za
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09,
16/10, 47/10, 20/11 in 34/11).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela: 1. 3. 2013.
Kandidati/ke so ob pisni prijavi dolžni priložiti naslednja dokazila: potrdila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, o delovnih
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, program
vodenja zavoda za mandatno obdobje, kratek življenjepis, potrdilo sodišča, da niso
v kazenskem postopku – s priloženo izjavo,
da pri kateremkoli drugem sodišču zunaj
kraja prebivališča zoper njih ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ
Slave Klavore Maribor, Štrekljeva ulica 31,
2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis
za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet OŠ Slave Klavore Maribor
Ob-4367/12
Na podlagi prvega odstavka 23. člena
Statuta družbe, Skupščina Javnega podjetja
Komunala Zagorje, d.o.o., razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja družbe s 4-letnim mandatom.
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Za prosto delovno mesto direktorja družbe lahko kandidira vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:
– je že član drugega organa vodenja ali
nadzora te družbe;
– je bila pravnomočno obsojena zaradi
kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost,
zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine.
Taka oseba ne sme biti član organa
vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni
zapora;
– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in sicer dokler traja
prepoved, ali
– je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni
postopek, pravnomočno obsojena na plačilo
odškodnine upnikom v skladu z določbami
zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še
dve leti po pravnomočnosti sodbe; (drugi
odstavek 255. člena Zakona o gospodarskih
družbah)
in izpolnjuje tudi naslednje razpisne pogoje:
– najmanj višja ali visoka izobrazba
– prednost pri izbiri bo imel kandidat z izobrazbo naravoslovno- tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– poznavanje dejavnosti, ki jih izvaja
družba,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Kandidat mora k pisni prijavi priložiti:
1. dokazilo o stopnji in smeri njegove
izobrazbe(v originalu ali v notarsko overjeni
kopiji,
2. dokazilo o najmanj 5 letih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
3. dokazilo o državljanstvu R Slovenije (v
originalu ali v notarsko overjeni kopiji),
4. življenjepis,
5. izjavo pod materialno in kazensko odgovornostjo (z overjenim podpisom), da ni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
okoliščin iz drugega odstavka 255. člena
Zakona o gospodarskih družbah, ki bi nasprotovale njegovemu imenovanju za direktorja družbe,
6. izjavo (z overjenim podpisom) z njegovimi osebnimi podatki (ime in priimek,
EMŠO, davčna številka, datum rojstva,
kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva,
naslov stalnega/začasnega bivališča, državljanstvo, prejšnje osebno ime), da za
namen tega postopka, organu, ki objavlja
ta javni razpis, dovoljuje obdelavo njegovih
osebnih podatkov zaradi pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Izpolnjevanje zahtevanih pogojev in izbira kandidata se bo presojala na podlagi
k prijavi priloženih dokazil, izjav in prilog.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, izjavami
in prilogami v zaprti ovojnici, priporočeno po
pošti, na naslov: Javno podjetjte Komunala
Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, s pripisom: »Za razpis«.
Prijave poslane po elektronski pošti ne
bodo upoštevane.
Rok za sprejem prijav je 15 dni in prične
teči naslednji dan po objavi tega razpisa.
Javno podjetjte Komunala Zagorje,
d.o.o.
Št. 371/11-12
Ob-4368/12
Vodovod-kanalizacija
javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, razpisuje
skladno z družbeno pogodbo in na podlagi
28. člena Statuta javnega podjetja Vodovod
– kanalizacija, prosto delovno mesto
direktorja/direktorice.
Kandidat/kandidatka mora poleg splošnih, z Zakonom o gospodarskih družbah
določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo tehnične smeri;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na področju vodenja gospodarskih družb;
– da ima sposobnost za delo z ljudmi,
organiziranje in vodenje.

Direktorja/direktorico imenuje skupščina
družbe. Mandat direktorja/direktorice traja
štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev z življenjepisom in opisom
dosedanjega dela naj kandidati/kandidatke
pošljejo v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Vodovod-kanalizacija javno podjetje,
d.o.o., Nadzorni svet, Lava 2a, 3000 Celje,
s pripisom: »Prijava za razpis za direktorja
– Ne odpiraj«.
O imenovanju bodo prijavljeni kandidati
/kandidatke obveščeni/e v osmih dneh po
prejetju odločitve o imenovanju.
Vodovod-kanalizacija
javno podjetje, d.o.o.
Št. 371/11-12
Ob-4369/12
Simbio, družba za ravnanje z odpadki,
d. o. o., Celje razpisuje, na podlagi sklepa
nadzornega sveta z dne 11. 9. 2012, prosto
delovno mesto
direktorja/direktorice.
Kandidat/kandidatka mora poleg splošnih, z Zakonom o gospodarskih družbah
določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima višjo ali visoko izobrazbo tehnične, organizacijske ali ekonomske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na področju vodenja gospodarskih družb,
– da ima sposobnost za delo z ljudmi,
organiziranje in vodenje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev s kratkim življenjepisom naj
kandidati/kandidatke pošljejo v roku 8 dni
od objave razpisa na naslov: Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d. o. o., Teharska
cesta 49, 3000 Celje s pripisom »Za razpisno komisijo – Ne odpiraj!«.
Izbrani
kandidat/kandidatka
bo
imenovan/a za dobo 4 let. O izbiri bodo
kandidati/kandidatke obveščeni/e v 8 dneh
po dokončni odločitvi o izbiri.
Simbio, družba za ravnanje z odpadki,
d.o.o., Celje
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Druge objave
Št. 23/12
Ob-4325/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Uprava Republike
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij,
Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3,
3000 Celje, v skladu z 20. in 29. členom
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) ter 35. do 39. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11 in 42/12) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija,
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora
Celje, Linhartova ulica 3, 3000 Celje.
II. Vrsta pravnega posla: oddaja nepremične v najem za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb.
III. Predmet oddaje nepremičnine v najem
Predmet oddaje nepremičnine v najem
je poslovni prostor za izvajanje trgovinske
dejavnosti za nakupe zaprtih oseb v Zavodu
za prestajanje mladoletniškega zapora in
kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 3000
Celje, ki se nahaja v delu stavbe št. 1340,
v izmeri 9,3 m², na zemljišču parc. št. 2062,
k.o. Celje.
Lastnik objekta je Republika Slovenija,
upravljalec pa Ministrstvo za pravosodje in
javno upravo, Uprava Republike Slovenije
za izvrševanje kazenskih sankcij.
Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem poslovnega prostora za opravljanje
trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je vsem zainteresiranim ponudnikom dostopna na spletni strani MPJU:
http://www.mpju.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/o_ursiks/obvestila_
ursiks/.
IV. Informacije in ogled nepremičnine
Za podrobnejše informacije glede predmeta javnega zbiranja ponudb smo dostopni
na tel. 03/426-67-77, v času delavnika, med
8. in 14. uro.
Nepremičnino si je možno ogledati. Pred
ogledom se morajo ponudniki najaviti po
tel. 03/426-67-71, pri Tomažu Bračku, ali
03/426-67-72, pri Igorju Skoku.
V. Pogoji najema in izvajanja trgovinske
dejavnosti
1. Najemnina
Naročnik bo neopremljen prostor oddal
najugodnejšemu ponudniku. Višina mesečne najemnine je 30 € in vključuje obratovalne stroške. Najemnino bo najemodajalec
zaračunaval vsake tri mesece. Najemojemalec bo plačal najemnino na osnovi prejetega računa, katerega bo najemodajalec
izstavil do petega v mesecu za preteklo obračunsko obdobje. Najemojemalec bo račun dolžan plačati v roku 15 dni od datuma
izdaje računa.

Najemojemalec je dolžan:
– prostor sam opremiti na lastne stroške in z opremo, ki mu omogoča normalno
oskrbovanje in delovanje trgovine (police,
pulti, hladilnik, blagajna itd.),
– poskrbeti za vzdrževanje ustrezne higiene prostora in po zaključku vsakokratnega obratovalnega časa odnašati smeti, ki
nastanejo pri opravljanju dejavnosti,
– odpravljati pomanjkljivosti, kot je menjava žarnice, higiensko beljenje, zamenjava stekel, če jih razbije sam, ipd.
2. Informacije glede nepremičnine
Najemojemalec bo dolžan upoštevati
obveznosti iz naslova sanitarno-higienskih
normativov in obveznosti iz naslova varstva
pri delu ter poslovati v skladu z zakonskimi
zahtevami s področja trgovinskega poslovanja in drugimi predpisi.
Ponudnik mora imeti že odprto svojo
trgovino, s čimer bo lahko, če bo izbran
za najugodnejšega ponudnika, zagotavljal
ustrezno ponudbo v trgovini v prostorih najemodajalca.
V razpisni dokumentaciji so navedeni
pogoji glede obratovalnega časa, dovoljenih in nedovoljenih prodajnih artiklov ter
drugi zahtevani pogoji, kakor tudi merila
in kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika.
3. Sklenitev pogodbe
Za oddajo nepremičnine v najem se
sklene z najugodnejšim ponudnikom najemna pogodba za obdobje enega leta, z možnostjo predčasne odpovedi z odpovednim
rokom treh mesecev. Najemodajalec lahko
prekine pogodbo takoj, če bi najemojemalec kršil določbe navedene v točki II. razpisne dokumentacije.
Izbranemu ponudniku bo poslana v podpis najemna pogodba najkasneje 8 dni po
izbiri.
Ponudnik mora v roku 5 dni od prejema
pogodbe v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo. Če ponudnik v tem roku
podpisane pogodbe ne vrne, se šteje, da
je odstopil od sklenitve pogodbe. V tem
primeru lahko naročnik pošlje pogodbo
v podpis drugemu ponudniku, ki se je pri
ocenjevanju uvrstil na mesto kot drugi najugodnejši ponudnik.
VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnine v najem
Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe. Ponudniki svojo resnost za
najem nepremičnine in opravljanje trgovinske dejavnosti izkažejo s ponudbo. Ponudniki so dolžni predložiti ponudbo v skladu
s pogoji in navodili opredeljenimi v razpisni
dokumentaciji.
Sestavni del ponudbe so tudi dokazila,
ki jih mora ponudnik priložiti k ponudbi:
– samostojni podjetniki: izpis podatkov
iz Poslovnega registra, izpis iz obrtnega ali
drugega registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje trgovinske dejavnosti, ki mora
veljati za čas sklenitve pogodbe,
– gospodarske družbe: izpis podatkov iz
sodnega registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje trgovinske dejavnosti, ki mora
veljati za čas sklenitve pogodbe,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, in dokazilo o zagotovljenih finančnih
sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki, ki
vodi TRR. Potrdila in dokazila pa ne smejo
biti starejša od 30 dni pred dnevom, ko je
ponudnik oddal ponudbo.
VII. Kraj, rok in način oddaje ponudbe
Ponudniki pošljejo ponudbo na naslov:
Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3,
3000 Celje. Ponudba mora prispeti na naslov naročnika najkasneje do 5. 11. 2012,
do 12. ure. Ponudnik lahko pošlje ponudbo
po pošti ali jo dostavi osebno v tajništvo
naročnika. Ponudbe prejete po navedenem
roku bodo izločene, o čemer bo ponudnik
pisno obveščen.
Ponudnik mora ponudbo poslati v zapečateni kuverti in izpolnjeni na naslednji način: desno navedba naslova naročnika, levo
zgoraj navedba polnega naslova ponudnika,
levo spodaj z besedo: Ne odpiraj – javno
zbiranje ponudb za najem nepremičnine za
izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe
zaprtih oseb.
VIII. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika
Odpiranje ponudb bo javno, dne 7. 11.
2012, ob 9. uri, v prostorih naročnika. Odpiranje ponudb bo izvedla pristojna komisija.
V postopek izbire se bodo uvrstile ponudbe,
ki bodo pravočasne in popolne. Pravočasna
je ponudba, ki prispe na naslov naročnika
na način in do roka navedenega v točki VII.
Popolna je ponudba, če vsebuje vse zahtevane podatke in priloge opredeljene v razpisni dokumentaciji. O odpiranju ponudb bo
komisija sestavila zapisnik.
Pristojna komisija bo izbrala najugodnejšega ponudnika na osnovi naslednjih kriterijev:
– skupna vrednost artiklov, navedenih
v ponudbenem predračunu,
– reference,
– število lastnih maloprodajnih trgovin ter
obseg prodaje v njih.
V primeru več enakih najugodnejših ponudb bo naročnik pisno pozval najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. Rok
za oddajo nove ponudbe bo največ do 5 dni
od prejema obvestila ponudnika za oddajo
nove ponudbe. Če tudi v tem primeru naročnik ne bo mogel izbrati najugodnejšega
ponudnika, bo z vsemi najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 10 dneh od datuma odpiranja ponudb.
IX. Pravila javne ponudbe: javno zbiranje
ponudb se izvaja v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10) ter 35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11 in 42/12).
X. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem predstojnika naročnika ustavi postopek javnega zbiranja
ponudb vse do sklenitve pravnega posla.
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Naročnik ni zavezan za povračilo stroškov,
ki bi jih imeli ponudniki s pripravo in oddajo
ponudbe.
Zavod za prestajanje mladoletniškega
zapora in kazni zapora Celje
Št. 263-177/2012-02/07
Ob-4326/12
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, Grajski trg 1, Maribor, 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 42/12), 40. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega
stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2009 – UPB 1 in
17/2012) in skladno s programom prodaje
nepremičnin v letu 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup zasedenih stanovanj
I. Predmet prodaje
Naslednja zasedena stanovanja v Mariboru:

Zap.
št.

Naslov

Št. stan.

Vrsta

Lega

Leto
gradnje

Površina
(bruto) m2

Ponujena cena
v EUR

Varščina v višini
10 % ponujene
cene

1.

Borova vas 5

1

2S

pritl.

1989

59,05

48.810,00

4.881,00

2.

Borštnikova ulica 65

3

3S

I. nad.

1991

73,90

55.000,00

5.500,00

3.

Einspielerjeva ulica 34

4

2S

pritl.

1910

58,31

35.455,00

3.545,50

4.

Opekarska ulica 4

1

1S
s kabin.

pritl.

1880

39,40

19.950,00

1.995,00

5.

Pod pohorjem 11

1

2S

pritl.

1870

53,66

29.100,00

2.910,00

6.

Prušnikova ulica 48

73

1S

IV.
nad.

1983

41,50

28.220,00

2.822,00

II. Lastnik: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor.
III. Ponujena cena: ponujene cene za navedene nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so določene na podlagi
uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti nepremičnin.
IV. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
št. 01270-6950971157, odprt pri Uradu za
javna plačila v Slovenski Bistrici. Rok plačila je 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku,
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto.
V. Prehod lastništva: prenos lastninske
pravice se opravi po plačilu celotne kupnine.
Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo
po plačilu celotne kupnine.
VI. Varščina: ponudniki morajo do vključno 12. 10. 2012 plačati varščino v višini 10 %
ponujene cene na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št.:
01270-6950971157, z navedbo »varščina
za zap. št. ___«.
Ponudniki morajo potrdilo o vplačani varščini priložiti k ponudbi.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo varščina vrnjena brez obresti
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v 8 dneh po končanem postopku javnega
zbiranja ponudb.
VII. Drugi pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:
– vsa stanovanja so zasedena z najemniki, za katera slednji plačujejo neprofitno
najemnino;
– najemniki imajo na podlagi Splošnih
pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2009 – UPB 1
in 17/2012) in 176. člena Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08) pri
nakupu stanovanj pod enakimi pogoji predkupno pravico. Če le-te ne izkoristijo, imajo predkupno pravico etažni lastniki te večstanovanjske hiše, če so izpolnjeni pogoji po
Stvarnopravnem zakoniku. Če tudi ti ne izkoristijo predkupne pravice, ima predkupno
pravico Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Če najemnik ne izkoristi svoje predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega
razmerja ne sme poslabšati;
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne cene;
– ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku
3 dni po odpiranju ponudb;
– vezanost ponudnikov na dano ponudbo je 2 meseca od odpiranja ponudb;
– pogodba o prodaji bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodbo je potrebno skleniti v roku 15 dni po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice, v nasprotnem se
šteje, da je uspeli ponudnik (kupec) odstopil
od nakupa;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, se njegova varščina zadrži;
– kupec nosi stroške cenitve nepremičnine, stroške davka na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa
prodajalca in stroške vpisa prodane nepremičnine v zemljiško knjigo, prodajalec pa
nosi stroške v zvezi s pripravo pogodbe;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
VIII. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je možen
po predhodnem dogovoru z Mašo Ferlinc
Jurak, na tel. 02/250-63-10 ali 02/250-63-27,
do roka za oddajo ponudb.
IX. Predložitev ponudb: ponudbe s potrdilom o vplačani varščini je potrebno predložiti do vključno 17. 10. 2012.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, z navedbo ponudnikovega imena in priimka, naslova stalnega bivališča, telefonsko
številko, EMŠO, davčno številko, transakcijskim računom in predmetom ponudbe, kjer
mora biti jasno razvidna ponudbena cena,
ki ne sme biti nižja od ponujene cene iz
I. točke. Ponudniki lahko ponudbe oddajo
s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno
na naslov: Javni medobčinski stanovanjski
sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor. Ovojnica mora biti označena s pripisom »Ne odpiraj – javna ponudba za nakup stanovanj«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
X. Ustavitev postopka: direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor lahko ustavi postopek javne-

ga zbiranja ponudb do sklenitve pravnega
posla.
XI. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 10. 2012
ob 10. uri, v 4. nadstropju, v sejni sobi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, na naslovu Grajski trg 1, Maribor.
Javni medobčinski
stanovanjski sklad Maribor
Št. 478-26/2012
Ob-4323/12
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa 31. seje Občinskega sveta Občine
Radovljica z dne 1. 7. 2010, ter v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica,
tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84.
2. Predmet prodaje
Enosobno stanovanje, št. 3, v pritličju, na
naslovu Begunje 161, Begunje, neto tlorisne
površine 40,41 m2, s kletno shrambo, posamezni del stavbe št. 43, v večstanovanjski
stavbi št. 657, k.o. 2151 – Begunje.
Stanovanje je zasedeno.
3. Izklicna cena za nepremičnino znaša
41.104,70 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 30 dneh od
notarske overitve prodajne pogodbe na
transakcijski račun Občine Radovljica,
št. 01302-0100007805, sklic: 99.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Po plačilu celotne kupnine se opravi
zemljiškoknjižni prenos.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, 4240 Radovljica,
z oznako: ponudba za nakup nepremičnine,
Begunje 161, Ne odpiraj. Rok: 25. 10. 2012,
do 8.30. Upoštevane bodo samo ponudbe,
ki bodo do navedenega roka prispele na
naslov prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje do
23. 10. 2012, do 11. ure, plačati varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine. Varščino je potrebno nakazati na
transakcijski račun Občine Radovljica,
št. 01302-0100007805, sklic: 99.
Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo
vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
7. Pogoji za sodelovanje
V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije lahko
postanejo lastniki nepremičnin.
V pisni ponudbi morajo ponudniki priložiti:
– ponudbeno ceno v evrih ter natančno
navedbo nepremičnine,
– izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali
iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma
fotokopijo osebnega dokumenta in davčno
številko (fizične osebe),
– dokazilo o plačilu varščine s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine.
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Pooblaščenci morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti pisno pooblastilo.
8. Drugi pogoji
Nepremičnina se prodaja v celoti po načelu videno–kupljeno. Davek na promet nepremičnin in stroške overitve pogodbe plača
prodajalec, stroške prepisa lastništva v zemljiški knjigi pa plača kupec.
Najemniki nepremičnine imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na
obstoječa najemna razmerja ne vpliva.
9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 15 dni po zaključenem odpiranju ponudb oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če izbrani ponudnik
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina
Radovljica zadrži njegovo varščino.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena.
11. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
25. 10. 2012, ob 9.30, v mali sejni dvorani
Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
13. Informacije: vsa dodatna pojasnila
o nepremičnini in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna
oseba Manca Tomažin, tel. 537-23-45, v delovnih dneh, od 11. do 12. ure.
14. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja
z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica s soglasjem župana lahko postopek
kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
Občina Radovljica
Št. 478-25/2012
Ob-4324/12
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa 18. seje Občinskega sveta Občine
Radovljica z dne 26. 9. 2012, ter v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica,
tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84.
2. Predmet prodaje
Dvosobno stanovanje, št. 12, v 3. nadstropju, na naslovu Gradnikova cesta 129,
Radovljica, neto tlorisne površine 52,81 m2,
s kletno shrambo, posamezni del stavbe
št. 67, v večstanovanjski stavbi, št. 104, k.o.
2156-Radovljica.
Stanovanje je zasedeno.
3. Izklicna cena za nepremičnino znaša
48.084,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 30 dneh od
notarske overitve prodajne pogodbe na
transakcijski račun Občine Radovljica,
št. 01302-0100007805, sklic: 99.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Po plačilu celotne kupnine se opravi
zemljiškoknjižni prenos.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Rado-
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vljica, Gorenjska c. št. 19, 4240 Radovljica,
z oznako: ponudba za nakup nepremičnine, Gradnikova cesta 129, Ne odpiraj. Rok:
25. 10. 2012, do 8.30. Upoštevane bodo
samo ponudbe, ki bodo do navedenega
roka prispele na naslov prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje do
23. 10. 2012, do 11. ure, plačati varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine. Varščino je potrebno nakazati na
transakcijski račun Občine Radovljica,
št. 01302-0100007805, sklic: 99.
Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo
vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
7. Pogoji za sodelovanje
V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije lahko
postanejo lastniki nepremičnin.
V pisni ponudbi morajo ponudniki priložiti:
– ponudbeno ceno v evrih ter natančno
navedbo nepremičnine,
– izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali
iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma
fotokopijo osebnega dokumenta in davčno
številko (fizične osebe),
– dokazilo o plačilu varščine, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti pisno pooblastilo.
8. Drugi pogoji
Nepremičnina se prodaja v celoti po načelu videno–kupljeno. Stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve,
takso za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo) nosi kupec.
Najemniki nepremičnine imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na
obstoječa najemna razmerja ne vpliva.
9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 15 dni po zaključenem odpiranju ponudb oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če izbrani ponudnik
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina
Radovljica zadrži njegovo varščino.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena.
11. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
25. 10. 2012, ob 9. uri, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
13. Informacije: vsa dodatna pojasnila
o nepremičnini in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna
oseba Manca Tomažin, tel. 537-23-45, v delovnih dneh, od 11. do 12. ure.
14. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja
z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica s soglasjem župana lahko postopek
kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
Občina Radovljica
Ob-4329/12
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, objavlja na podlagi 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in
Letnega načrta razpolaganja občinskega
stvarnega in finančnega premoženja za
leto 2012, ki je priloga Odloka o proračunu
Občine Pivka za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 107/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/72-10-100, faks
05/72-10-102.
2. Opis predmeta prodaje:
1. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri
46,27 m2, Dolnja Košana 9, 6256 Košana,
parc. št. 5592/6, k.o. Košana, ID oznaka:
2494-26-10.
Izhodiščna cena: 29.322,00 EUR.
2. Stanovanje in klet št. 13, v izmeri
57,96 m2, Dolnja Košana 7, 6256 Košana,
parc. št. 5589/4, k.o. Košana, ID oznaka:
2494-24-13.
Izhodiščna cena: 36.266,94 EUR.
3. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri
36,59 m2, Dolnja Košana 8, 6256 Košana,
parc. št. 5592/2 in 5594/2, k.o. Košana, brez
ID znaka.
Izhodiščna cena: 24.692,40 EUR.
4. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri
93,40 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka, parc.
št. 4003/5, k.o. Radohova vas, ID oznaka:
2502-290-1.
Izhodiščna cena: 50.233,59 EUR.
5. Stanovanje in shramba št. 2, v izmeri
97,25 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka, parc.
št. 4003/5, k.o. Radohova vas, ID oznaka:
2502-290-2.
Izhodiščna cena: 52.394,18 EUR.
6. Stanovanje in shramba št. 3, v izmeri
82,30 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka, parc.
št. 4003/5, k.o. Radohova vas, ID oznaka:
2502-290-3.
Izhodiščna cena: 44.446,32 EUR.
7. Stanovanje in shramba št. 4, v izmeri
80,00 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka, parc.
št. 4003/5, k.o. Radohova vas, ID oznaka:
2502-290-4.
Izhodiščna cena: 44.446,32 EUR.
– Nepremičnine so v lasti Občine Pivka.
– Nepremičnine so proste vseh bremen.
– Pravno stanje nepremičnine pod točko
2.3 je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo,
v kateri se nahaja stanovanje, ki je predmet
tega javnega zbiranja ponudb, ni vzpostavljena.
– Prodajalec je dolžan plačati predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin
in stroške notarske overitve te pogodbe, vse
ostale stroške (stroške prenosa lastninske
pravice, itd.) plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnine se prodajo po načelu
videno–kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu
ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa

zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa
odstopil in ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu
z določili prodajne pogodbe.
3.5. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano
za vplačano varščino) v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina
pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa:
01100-0100009167, pri Banki Slovenije,
v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne
pogodbe, v enkratnem znesku.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine):
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami najkasneje
do vključno ponedeljka, 22. 10. 2012 do
14. ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Občine Pivka, v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine ter ID oznako nepremičnine
na katero se nanaša ponudba« na naslov:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka.
5.4. ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba),
2. izpis iz poslovnega registra Slovenije (samostojni podjetniki posamezniki) ne
starejši od 3 mesecev,
3. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) ne starejši od 3 mesecev,
4. potrdilo o plačani varščini,
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev
javnega zbiranja ponudb,
6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 90 dni od dneva ko poteče rok za oddajo
ponudbe.
5.5. Pred obravnavo prispelih ponudb
komisija preveri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponudba, ki bo prispela
po razpisnem roku (nepravočasna ponudba)
ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe,
komisija izloči iz postopka in o tem obvesti
ponudnika. Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko ponudnik, ki je oddal
ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
6. Varščina:
6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na
javnem razpisu morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10 %
ponujene cene. Varščino se nakaže na za-
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kladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01100-0100009167, pri Banki Slovenije
z navedbo: »plačilo varščine, št. stanovanja,
naslov stanovanja«.
6.2. Vplačana varščina se izbranemu
ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
8 dni od dneva odpiranja ponudb in sicer
v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je
uspel na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine,
organizator javnega razpisa obdrži v plačano varščino.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Komisija bo javno odpirala prispele
ponudbe v sredo, 24. 10. 2012 ob 12.15,
v prostorih Občine Pivka.
7.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi
najvišjo ceno za posamezno nepremičnino.
7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija
takoj po zaključenem postopku javnega
odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi
ponudniki opravila še pogajanja v smislu
pravil javne dražbe, in sicer ne glede na to
ali so prisotni vsi ponudniki oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Šteje se, da je najvišja ponujena cena
v postopku javnega zbiranja ponudb tudi
izklicna cena v postopku javne dražbe, in
da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno,
sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne dražbe.
Najnižji znesek višanja izklicne cene
v javni dražbi bo 250,00 EUR.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega ponudnika je mogoče podati dokler ni končan zapisnik o poteku javnega
odpiranja ponudb.
7.4. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja ponudb bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih
ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih
pogajanjih.
7.5. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Organizator
javnega zbiranja ponudb lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrne vplačana kavcija brez
obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo
ponudniki pisno obveščeni.
8. Ogled nepremičnin in informacije: vse
dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini
lahko interesenti dobijo v času uradnih ur,
na tel. 05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana
Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb
je objavljeno tudi na internetnem naslovu:
http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Št. 478-0011/2012-2
Ob-4330/12
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) in Letnega načrta
ravnanja s nepremičnim premoženjem občine za leto 2012, Občina Dobrova - Polhov
Gradec ponovno objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Dobrova - Polhov Gradec
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13,
1356 Dobrova, matična številka 5874998,
davčna številka: 91166004.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena:
2.1 Predmet javnega zbiranja ponudb sta
naslednji nepremičnini:
parc. št. 1648/3, k.o. Babna Gora –
ID znak 1983-1648/3-0, travnik, v izmeri
756 m2 in parc. št. 1648/4, k.o. Babna Gora
– ID znak 1983-1648/4-0, travnik, v izmeri
373 m2, skupaj 1129 m2.
Zemljišči sta na podlagi Potrdila o namenski rabi zemljišča stavbni parceli, dostop je mogoč iz ceste R3 641 Ljubljanica
- Dolgi most, nato po asfaltirani javni cesti
do parcele.
2.2 Nepremičnini sta v posesti prodajalca. Pravno stanje nepremičnine je urejeno,
parceli sta vpisani v zemljiško knjigo. Parceli
sta bremen prosti.
2.3 Izhodiščna cena: 90.000,00 EUR.
2.4 Davek na promet nepremičnine, ki
bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne
pogodbe, plača kupec. Navedene cene ne
vključujejo davka na dodano vrednost oziroma davka na promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje:
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki zasebne listine.
3.2 Nepremičnini sta na prodaj nerazdelno, po načelu »videno–kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmeta prodaje.
3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu
ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa
odstopil in ima Občina Dobrova - Polhov
Gradec pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine se bosta
kupcu izročili nepremičnini v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu
z določili prodajne pogodbe. Plačilo celotne
kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne
pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na podračun zakladniškega računa občine, št. 01221-0100000813, ki
se vodi Banki Slovenije, sklic na številko
2012-500, v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku.
Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan
plačati stroške davka na promet nepremičnine, stroške notarske overitve pogodbe in
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje
ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
5.1 Zavezujoča ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati:
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– podatke o ponudniku (ime in priimek
oziroma firmo kupca, naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine,
– navedbo nepremičnin, na katere se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge:
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
fizične osebe,
– overjen izpis iz poslovnega registra
(samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši od treh mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra,
(pravne osebe), ne sme biti starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o vplačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo
ponudbe.
5.2 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do
vključno 26. oktobra 2012. V primeru, da
ponudba ne bo oddana v skladu z določili
tega razpisa, se pri izboru ne bo upoštevala.
Obrazci so na voljo na spletni strani občine
(www.dobrova-polhovgradec.si).
5.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici,
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin«, na naslov Občina Dobrova
- Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova.
5.4 Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku, se bo štela kot nepravočasna
ponudba in bo izločena iz postopka ter zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal
nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi,
rok za dopolnitev ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev.
6. Varščina:
6.1 Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10 %
izhodiščne cene. Varščina se nakaže na
podračun zakladniškega računa občine,
št. 01221-0100000813, ki se vodi pri Banki
Slovenije, sklic na številko 2012-500, z navedbo: plačilo varščine – javno zbiranje ponudb« in navedbo imena in priimka oziroma
naziva ponudnika.
6.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena brez obresti
v roku 8 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
6.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, občina obdrži varščino.
7. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja
ponudb in natančnejše podatke o nepremičnini interesenti dobijo na tel. 01/36-01-800,
kontakt: Mateja Tavčar. Ogled nepremičnin
je možen po predhodnem dogovoru.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
8.1 Javno odpiranje prispelih ponudb
bo dne 29. oktobra 2012, s pričetkom ob
12. uri, na sedežu občine, Stara cesta 13,
1356 Dobrova.
8.2 Edino merilo za izbor najugodnejše
ponudbe je višina ponujene kupnine.
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V primeru, da bo prispelo več ponudb,
se bodo po zaključenem postopku javnega
odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi
ponudniki opravila še pogajanja v smislu
pravil javne dražbe, in sicer ne glede na
to, ali so prisotni vsi ponudniki oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Najmanjši dvig ponudbene cene je
200,00 EUR.
Šteje se, da je najvišja ponujena cena
v postopku javnega zbiranja ponudb tudi
izklicna cena v postopku javne dražbe in
da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno,
sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne dražbe.
8.3. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja ponudb, bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih
ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih
pogajanjih.
8.4. Obveznost občine, da sklene ponudbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je
izključena. Župan lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, ne da bi
za to navedel razloge in brez odškodninske
odgovornosti, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Občina Dobrova - Polhov Gradec
Ob-4342/12
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240
Ljutomer, objavlja na podlagi 20. člena
v zvezi z 29. členom Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in
48. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/11)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v Mestni
hiši Ljutomer v najem
I. Organizator javnega zbiranja ponudb
(najemodajalec): Občina Ljutomer, Vrazova
ulica 1, 9240 Ljutomer.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb in
cena
Oddajamo poslovni prostor v pritličju
Mestne hiše v Ljutomeru, na naslovu Jureša Cirila ulica 6, v velikosti 120,75 m2,
kar predstavlja neto površino poslovnega
prostora v izmeri 105,25 m2 in neto poslovno površino pod arkadami (zastekleni del)
v izmeri 15,50 m2.
Izhodiščna najemnina za poslovni prostor znaša 6 EUR/m2, kar za površino
120,75 m2 znaša 724,50 EUR/mesec. Po
trenutno veljavni zakonodaji se DDV od najemnin ne zaračunava.
Najemnik ima pravico tudi do koriščenja
zunanje površine dela atrija Mestne hiše,
v površini cca 25 m2. Cena najema za zunanje površine je 1,28 EUR/m2 na mesec.
Prostor je namenjen za opravljanje gostinske dejavnosti, s spremljajočim programom.
Predmet najema ni oprema, ki ni last
najemodajalca.
III. Pogoji najema:
– Poslovni prostor se oddaja v najem za
določen čas petih let.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča
(nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) in druge stroške, za katere se stranki
dogovorita s pogodbo. Strošek zavarovanja
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za objekt je upoštevan (požar, steklo) v najemnini, ostala zavarovanja in stroške pa
krije najemnik.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor, niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj, razen če se
stranki pisno, pred začetkom vlaganj, dogovorita drugače.
IV. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudbo lahko podajo fizične ali pravne
osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije oziroma imajo sedež v državi
članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma
kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Sedež pravne osebe
se izkazuje z izpisom iz sodnega registra,
samostojni podjetniki pa predložijo potrdilo
o vpisu v Poslovni register.
Ponudba se bo štela za pravilno, če bo
ponudnik predložil:
1. podatke ponudnika – izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1) z dokazili:
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta,
– za s.p.: priglasitveni list oziroma potrdilo o vpisu v Poslovni register,
– za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
– dokazilo, da je ponudnik registriran za
opravljanje gostinske in druge dejavnosti
glede na ponujen program dejavnosti.
2. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava
o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb (priloga 2).
3. Podpisan in žigosan vzorec najemne
pogodbe (priloga št. 3).
4. Opis programa in dejavnosti, ki bo
potekala v poslovnem prostoru, razdeljena
na gostinski del in drug program (kulturni,
turistični in drugi), ki se bo morebiti odvijal
v poslovnih prostorih ter predstavitev morebitne dosedanje dejavnosti ponudnika.
5. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne.
6. Potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne
osebe) pri vseh bankah, ki vodijo njegove
transakcijske račune.
7. Dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS (fizične in pravne osebe).
8. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10 % od letne
najemnine za notranje površine poslovnega
prostora, kar znese 870,00 EUR. Varščina se vplača na račun Občine Ljutomer,
št. 01263-0100013693.
Izbranemu ponudniku se varščina vračuna v najemnino, drugim se vplačana varščina vrne (brez obresti) v 15 dneh po prejetju
izida javnega zbiranja ponudb.
V. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki po
pošti ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Občina Ljutomer,
Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, z obvezno
oznako na ovojnici: »Ponudba za najem poslovnega prostora – ne odpiraj«. Na zadnji
strani ovojnice mora biti obvezno naveden
naziv in naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno
25. oktobra 2012, do 11. ure.

Ponudbo, ki je prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba), bo komisija vrnila na naslov ponudnika, pravočasne,
vendar nepopolne ponudbe, pa bo komisija
izločila in o tem obvestila ponudnika.
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo, morajo biti v slovenskem jeziku.
VI. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Poleg višine najemnine je merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za najem
poslovnega prostora tudi program, ki se bo
izvajal v poslovnem prostoru. Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi
skupaj za program in višino najemnine, je
100 točk.
1. Za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru, je možno dobiti največ
60 točk, pri čemer bo komisija ocenjevala
program po sledečih kriterijih:
– popestritev ponudbe v centru mesta –
največ 25 točk,
– raznovrstna kulinarična ponudba – največ 25 točk,
– vsebina dodatne ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru (kulturni, turistični in drugi
programi) – največ 10 točk.
Gostinska in programska ponudba mora
biti prepoznavna in privlačna ter primerna
prostoru ter okolju. Ponudnik mora ponujati
tudi malice.
2. Za višino ponujene najemnine je možno dobiti največ 40 točk. Število točk za
ponujeno najemnino se izračuna po formuli:
ponujena cena
× 40.
najvišja cena
VII. Postopek ob več najugodnejših ponudbah
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
1. pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
2. opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
VIII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Javno odpiranje ponudb bo izvedeno
v četrtek, 25. 10. 2012, ob 13. uri, v sejni
sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III.
nadstropje).
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele in popolne ponudbe
bo obravnavala in ocenila komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma nadaljevanju postopka
v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.
Občina Ljutomer si pridržuje pravico,
da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne
sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
IX. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na ponudbo je 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
X. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim
ponudnikom bo najemna pogodba sklenjena najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri
najugodnejšega ponudnika.
XI. Informacije o javnem zbiranju ponudb
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, pri

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ani Žnidarič, tel. 02/584-90-45. Omogočen
bo tudi ogled poslovnih prostorov po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb
in obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Ljutomer:
http://www.obcinaljutomer.si/, v pisni obliki
pa na sedežu Občine Ljutomer, Vrazova
ulica 1, 9240 Ljutomer, pri Ani Žnidarič.
Občina Ljutomer
Št. 900-3/2012-194
Ob-4345/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10) in Načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti pod 200.000 evrov
za leto 2012
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat.številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01, v skupni izmeri 61,13 m2
na naslovu Vodnikova 13, v Ljub
ljani
(pritličje), v Ljubljani, z ID oznako stavbe št. 1740-1287, parc. št. 1022, v k.o.
1740-Spodnja Šiška (gostinska dejavnost).
Poslovni prostor je prazen. Za predmetno
stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina,
zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele
po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer
se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da
bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo
za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne
prevzema nobenih obveznosti iz morebiti
drugače ugotovljene površine pri izdelavi
etažnega načrta. Predmetna nepremičnina
je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub
ljana za leto 2012.
Izklicna cena: 79.900,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena
sestavina pogodbe.

3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 000-431000, v primeru prodaje zemljišč
iz točke 2.4 je sklic na št. 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 do vključno 23. 10.
2012. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine št.__ na naslovu_________« na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija
za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljub
ljana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 12. 2012.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Marini Anžur,
tel. 01/306-11-34, elektronska pošta: marina.anzur@ljubljana.si.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 25. 10. 2012, s pričetkom ob 13. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub
15, Mestni trg 1, Ljubljana, in sicer ob:
– poslovni prostor – Vodnikova 13, ob
13. uri.
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
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k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila
pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
Št. 434/2012
Ob-4346/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag.
Igor Kolenc, v skladu z 22. členom Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS),
35. členom Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12, v nadaljevanju Uredba), Odlokom o proračunu
Občine Izola za leto 2012 (Uradne objave
Občine Izola, št. 01/2012, v nadaljevanju
Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za
leto 2012 s spremembami in dopolnitvami,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi:
a) Posamezni del stavbe št. 48, v stavbi
št. 5496, k.o. 2626 – Izola, stoječe na parc.
št. 3196/12, k.o. Izola, dvosobno stanovanje
št. 48, v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7.
etaža) večstanovanjske stavbe na naslovu Južna cesta 20, v Izoli, v skupni izmeri
96 m2, po izhodiščni ceni 141.950,00 EUR.
b) Posamezni del stavbe št. 4, v stavbi
št. 720, k.o. 2626 – Izola, zemljiškoknjižno
opredeljeno kot poslovni prostor, v naravi klet v izmeri 25,69 m2, na naslovu Ribiška ulica 12, v Izoli, po izhodiščni ceni
31.934,00 EUR. Najemnik ima predkupno
pravico.
c) Nepremičnina s parc. št. 624, k.o. Izola, po geodetskih podatkih opredeljena kot
porušen objekt, v naravi garaža, v izmeri
20 m2, po izhodiščni ceni 3.108,60 EUR.
Najemnik ima predkupno pravico.
d) Nepremičnine s parc. št. 775, k.o.
Dvori nad Izolo, dvorišče, v izmeri 50 m2,
parc. št. 796, stavba in dvorišče, v skupni izmeri 49 m2, parc. št. 793, stavba in dvorišče,
v skupni izmeri 95 m2 in parc. št. 774,, stavba in dvorišče, v skupni izmeri 96 m2, vse
k.o. Dvori nad Izolo, in sicer 2/5 od celote
vseh navedenih nepremičnin, po izhodiščni
ceni 35.462,48 EUR. Solastniki navedenih
nepremičnin imajo predkupno pravico.
Izhodiščna cena predstavlja izklicno
ceno v razpisnem postopku, in je bila določena na podlagi opravljene cenitve s strani
sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno
stroko.
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Izhodiščna cena ne vsebuje morebitnega
davka na dodano vrednost oziroma davka na
promet nepremičnin.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo
za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar
najmanj v višini izhodiščne cene.
Plačilo kupnine v roku 15 oziroma 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe predstavlja bistveno sestavino pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo
višino nadomestila, se med njima, skladno
z 35. členom ZSPDSLS, izvede pogajanja.
3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je pridobitev
lastninske pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po sklenitvi prodajne pogodbe.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. Nepremičnina bo prodana
ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo
ponudbo. 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, Občina Izola pa ima
pravico zadržati vplačano varščino.
Ponudnik mora imeti do dneva prijave na
razpis poravnane vse obveznosti do Občine
Izola, v nasprotnem primeru Komisija ponudbe ne bo upoštevala.
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 zemljiški knjigi.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške postopka, pripadajoči
davek, overitev podpisa pri notarju in stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
4. Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za
upravljanje z občinskim premoženjem, Postojnska 3, Izola ali po telefonu 05/660-02-32,
kontaktna oseba Stefanija Rajčić Sedlarević,
elektronski naslov: posta.oizola@izola.si.
Nepremičnine, ki so predmet javnega razpisa si je mogoče ogledati po predhodnem
dogovoru z Vodjo Urada za upravljanje z občinskim premoženjem Patricijo Fabijančič
Močibob oziroma s Tanjo Adamič za stanovanje iz a točke tega razpisa (Višja svetovalka za stanovanjske zadeve in poslovne
prostore, tel. 05/660-02-34).
5. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino
v višini 10 % izklicne cene na račun Občine Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic
00 4781952011. Neizbranim ponudnikom bo
varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku
roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor
izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku
30 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi
drugemu najugodnejšemu ponudniku.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno
s potrdilom o plačilu varščine v višini 10 % od
izklicne cene.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.izola.si, oglasna
deska.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola,
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vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka
razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine pod točko »a/b/c/d«, najpozneje do 22. 10. 2012 do 24. ure, na naslov:
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma v delovnem času mogoče oddati tudi osebno na
vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8,
Izola, v pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
3 mesece od dneva zaključka razpisnega
roka.
6. Drugi pogoji
Ponudbo lahko podajo domače ali tuje
fizične ali pravne osebe pod pogojem, da
so državljani Republike Slovenije ali druge
države članice Evropske unije oziroma imajo
sedež v državi članici Evropske unije.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse zahtevane priloge, vključno z dokazilom o vplačilu
varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine
z vsemi bremeni.
7. Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb se bo izvedlo dne 25. 10.
2012, v sobi št. 9, Postojnska ulica 3, Izola,
1. nadstropje. Nepravočasnih in nepopolnih
ponudb komisija ne bo upoštevala. Skladno
s prvim odstavkom 37. člena Uredbe, postopek odpiranja ponudb, ni javen.
8. Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za upravljanje z občinskim premoženjem.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
9. Drugi pogoji: Občina Izola si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov
in omrežja javne komunalne infrastrukture.
10. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega
posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola
Št. 439/2012
Ob-4358/12
I. Besedilo javnega razpisa
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan
mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina),
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
v nadaljevanju Uredba) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem
(Uradne objave 24/09 in 13/11), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo dela površine
s parcelno številko 1275/4, k.o. Izola
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je: del zemljišča s parc. št. 1275/4,
k.o. Izola, v izmeri 110 m2, od 1. 10. 2012

do 30. 9. 2013, ki predstavlja površino s parcelno številko 1275/4, k.o. Izola. Izklicna
cena za najem zemljišča, v izmeri 110 m2
je 4.840,00 €.
II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec PRIJAVA z jasnim
opisom ponudbe prodaje;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register
oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno
dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopijo osebnega
dokumenta, ki izkazuje državljanstvo RS;
– potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od
8 dni glede na datum oddaje ponudbe;
– izjava o poravnanih obveznostih do
Občine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb
za poslovne prostore in stanovanja v lasti
Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– dokazilo o vplačani varščini v višini 10 % izhodiščne najemnine na naslov:
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310
Izola, Banka Slovenije podračun št:
01240-0100006381,
– podpisan vzorec pogodbe.
2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje,
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
III. Pogoji najema
Izklicna cena v razpisnem postopku je določena na podlagi sklepa župana
št. 478-60/11 z dne 15. 10. 2011. V skladu
z 2. točko 44. člena Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 –
UPB3 in 18/11) DDV ni obračunan.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem
roku vplačati varščino v višini 10 % izklicne
najemnine na naslov: Občina Izola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije,
podračun št. 01240-0100006381, s pripisom
»vplačilo varščine Istra«. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po
opravljeni izbiri.
Najemnina za najem javne površine se poravna v 8 dneh po izstavitvi računa na namenski račun Občine Izola,
št. 01240-0100006381, ki se vodi pri Banki
Slovenije. Plačilo najemnine v določenem
roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine
v določenem roku, se šteje pogodba za
razdrto.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje
in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi
stroški obratovanja (poraba električne energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz
smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški
čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški
rednega vzdrževanja, stroški zavarovanja in
drugi stroški) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo
biti vinkulirane v korist Občine.
Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno,
zaradi česar Občina ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil
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v najem po tem razpisu, najemnik ne sme
oddajati v podnajem.
IV. Merila za ocenitev ponudb
Zemljišče se odda ponudniku s ponujeno
najvišjo najemnino. V primeru, da dva ali
več ponudnikov ponudi enako višino najemnine se med njima opravijo pogajanja.
Skladno s tretjim odstavkom 8. člena
Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem ima prednostno pravico
do najema uporabnik poslovnega prostora,
ki se nahaja tik ob zemljišču, ki je predmet
oddaje.
V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega
razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in dokazili.
Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane
obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe
morajo biti veljavne do vključno 30 dni od
dneva zaključka razpisnega roka.
VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do
22. 10. 2012 do 12. ure (datum poštnega
žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola ali osebno, v sprejemno
pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti
ovojnici z oznako »Javna ponudba za najem dela nepremičnine s parcelno številko
1275/4, k.o. Izola – Ne odpiraj«. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene
prijave bodo izločene in po končanem postopku odpiranja prijav vrnjene prijavitelju.
VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je komisija Urada za upravljanje z občinskim premoženjem.
Odpiranje ponudb se bo izvedlo dne
24. 10. 2012, ob 14 uri v sobi št. 9, Postojnska ulica 3, Izola, 1. nadstropje. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne
bo upoštevala skladno s prvim odstavkom
37. člena Uredbe, postopek odpiranja ponudb ni javen.
VIII. Izid razpisa
Strokovne službe Urada za upravljanje
z občinskim premoženjem, bodo, po prejemu zapisnika, izdale sklep o izboru najemnika. Ponudnik bo s sklepom o izbiri obveščen
najkasneje v roku deset dni.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
najemna pogodba najpozneje v 15 dneh
po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne
sklene pogodbe v navedenem roku, bo Občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne
glede na ostala določila javnega razpisa,
brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo:
– na posameznih lokacijah ne izbere
nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in

sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov (varščina),
– kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog
najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina,
je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti
ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
X. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na
spletni strani Občine Izola, www.izola.si.
Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času
uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo zainteresirani v času uradnih ur, na
tel. 05/660-01-44 (Eleonora Paliska) ali po
el. pošti na: eleonora.paliska@izola.si.
Občina Izola
Št. 1440/2012
Ob-4370/12
1. Povabilo k oddaji prijave:
V skladu s 36. členom Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN), 42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije za
opravljanje lokalne gospodarske javne
službe prenove in urejanja javne razsvetljave v Mestni občini Koper, naročnik/koncedent: Mestna občina Koper, Verdijeva
10, 6000 Koper, tel. +386 (0) 56646330,
faks: +386 (0) 56646380, e-pošta: adelija.franca@koper.si,
matična
številka: 5874424, davčna številka: SI40016803,
vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu
z zahtevami iz te razpisne dokumentacije
podajo prijavo za podelitev koncesije za prenovo in urejanje javne razsvetljave.
Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo
(prijavo). V primeru skupne prijave sme biti
ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
2. Prijavitelj/koncesionar:
Prijavitelj/koncesionar je lahko pravna ali
fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje za opravljanje
razpisane gospodarske javne službe.
V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi
na javni razpis), mora prijavitelj dokazati,
da izpolnjuje pogoje, potrebne za udeležbo
(sposobnost), določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, ob tem pa mora prijavitelj dokazati
oziroma mora predložiti listine, zahtevane
v tej razpisni dokumentaciji.
Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti
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ustrezen akt o skupnem izvajanju koncesije
skladno z zakonom, ki ureja postopke oddaje javnih naročil.
3. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe prenove in urejanja javne
razsvetljave v Mestni občini Koper.
Naročnik/koncedent bo za opravljanje
razpisane lokalne gospodarske javne službe izbral prijavo enega prijavitelja ali prijavo skupine prijaviteljev, najprej v skladu
s 33. členom Odloka o koncesiji za prenovo
in urejanje javne razsvetljave v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 74/12, z dne
1. 10. 2012) z obvestilom o izbiri, skladno
z zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil. Zoper to obvestilo je dopustno
pravno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja revizijo postopkov oddaje javnih naročil.
Glede na to, da je predmet koncesije izvajanje gospodarske javne službe, kjer zakon
izrecno predpisuje izdajo upravne odločbe,
bo koncedent po pravnomočnosti odločitve
o oddaji naročila pred sklenitvijo koncesijske
pogodbe izdal odločbo, s katero mu bo podelil pravico izvajati dejavnost, ki je predmet
tega razpisa.
Izbrani prijavitelj/koncesionar bo skladno
s pogoji in zahtevami tega razpisa dolžan
izvesti prenovo javne razsvetljave in bo imel:
– izključno oziroma posebno pravico
opravljanja gospodarske javne službe, ki
je predmet tega razpisa, na celotnem območju Mestne občine Koper,
– izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve, po posebnem pooblastilu
Mestne občine Koper vodenja investicij in
vzdrževanja občinske infrastrukture javne
razsvetljave ter upravljanja s to infrastrukturo,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom
oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno
opravljanje gospodarske javne službe,
v skladu s predpisi in v javnem interesu.
Koncesijska pogodba bo sklenjena za
določen čas 10 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije). Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe obeh pogodbenih strank.
Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 60 dneh
po sklenitvi koncesijske pogodbe. Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile
ali razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela
tega koncesijskega razmerja. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz
razlogov, določenih z zakonom.
Natančnejši opis predmeta javnega razpisa, pogoji za podelitev koncesije in izvajanje koncesije so razvidni iz razpisne dokumentacije, ki bo objavljena na spletni strani
Mestne občine Koper in je sestavni del tega
javnega razpisa.
Prijave morajo biti pripravljene v skladu
z določili te razpisne dokumentacije.
Javni razpis za podelitev koncesije za
opravljanje razpisane lokalne gospodarske
javne službe v Mestni občini Koper je objavljen v Uradnem listu RS in na Portalu
javnih naročil.
Mestna občina Koper

Stran

2238 /

Št.

75 / 5. 10. 2012

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Evidence sindikatov

Št. 101-5/2012/2
Ob-4077/12
Pravila Sindikata delavcev trgovine
Slovenije, Sindikata družbe Mercator Dolenjska d.d., Sindikalne podružnice Brežice, Cesta prvih borcev 35, 8250 Brežice, se izbrišejo iz evidence pravil oziroma
statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni
enoti Brežice, pod številko 2/2001.
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Objave gospodarskih družb

Ob-4375/12
Skladno z določbo 586. člena ZGD-1,
uprava družbe Grand hotel Union, d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, obvešča delničarje
Grand hotela Union, d.d., da je dne 4. 10.
2012 Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložila pogodbo o pripojitvi med Grand hotel
Union, d.d., kot prevzemno družbo, in Hotel
Lev, d.o.o. kot prevzeto družbo, sklenjeno
dne 4. 10. 2012. Pogodbo so pregledali člani
nadzornega sveta družbe Grand hotel Union, d.d. na seji dne 26. 9. 2012. O soglasju
k pripojitvi bo odločala skupščina Grand hotel
Union, d.d., dne 8. 11. 2012.
Delničarji lahko v skladu s 586. členom
ZGD-1 na sedežu družbe, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro pregledajo listine v zvezi
s pripojitvijo in sicer: pogodbo o pripojitvi, letna poročila obeh družb, ki sta udeleženi pri
pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta, zaključno poročilo prevzete družbe na dan 31. 3.
2012, vmesni bilanci stanja obeh družb, ki
sta udeleženi pri pripojitvi, na dan 30. 9.
2012, poročilo poslovodstev obeh družb, ki
sta udeleženi pri pripojitvi, poročili nadzornih
svetov obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju se na njegovo zahtevo izdela in najkasneje naslednji delovni
dan izroči brezplačen prepis vseh navedenih listin.
Grand hotel Union d.d.
uprava družbe
glavni direktor
Bogdan Lipovšek
Ob-4348/12
Zastopanje zavarovalno-finančne storitve, Zoran Špolarič s.p., kratko ime: Zoran
Špolarič s.p., Na Poljanah 35, 2000 Maribor,
matična številka: 3052559000, davčna številka: SI24738492, skladno z drugim odstavkom 75. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 (ZGD-1), vse poslovne partnerje in
ostalo zainteresirano javnost obveščam, da
se bo izvršilo statusno preoblikovanje podjetnika v smislu 668. člena ZGD-1 v zvezi
s 667. členom ZGD-1 in na podlagi katerega bo izvršen prenos celotnega podjetja
podjetnika na novoustanovljeno prevzemno
gospodarsko družbo, kot to določa že navedeni 668. člen ZGD-1 in sicer predvidoma
dne 15. 1. 2013.
Zoran Špolarič s.p.
Ob-4349/12
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), samostojni podjetnik URMIH Petra Pucko s.p., drugo podjetniško in poslovno svetovanje, kratko ime
URMIH Petra Pucko s.p., s sedežem Za
lekarno 20, 2212 Šentilj v Slov. goricah,
matična št.: 3519481000, obvešča upnike in
preostale poslovne partnerje, da bo podjetje
po preteku treh mesecev od te objave v Uradnem listu RS prenehalo delovati.
URMIH Petra Pucko s.p.

Ob-4356/12
Na podlagi 495. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06
s spremembami in dopolnitvami – v nadaljevanju: ZGD-1) in določila 5. člena Družbene pogodbe družbe I.S.T. SKUPINA,
svetovanje in investiranje, d.o.o., Litijska
cesta 261A, 1261 Ljubljana – Dobrunje,
z matično številko 3955761000, davčno
številko 21553289 (v nadaljevanju: Družba
ali I.S.T. SKUPINA, d.o.o.), sta družbenika
soglasno sprejela sklep o vračilu naknadnih
vplačil.
Vsakemu družbeniku bo vrnjeno 10 %
vplačanega zneska naknadnega vplačila, ki
ima obliko terjatve, ki jo je vsak družbenik
vložil v Družbo kot naknadno vplačilo. Skupni znesek vračila naknadnih vplačil znaša
246.600,00 EUR. Zaradi varstva upnikov
bodo terjatve družbenikom vrnjene po poteku trimesečnega zakonskega roka.
Vezano na sprejem sklepa družbenikov
Družbe o vračilu naknadnih vplačil je bilo
hkrati ugotovljeno, da naknadna vplačila
niso bila namenjena kritju osnovnega kapitala ob izgubi, da so osnovni vložki družbenikov v celoti vplačani, da Družba nima
izgub in nima neporavnanih obveznosti ter
da vračilo ne bo imelo nikakršnega vpliva na
kritje osnovnega kapitala Družbe.
I.S.T. SKUPINA, d.o.o.
Ob-4361/12
Gostišče Arvaj Ivana Arvaj, s.p.,
Kajuhova ulica 2, 4000 Kranj, matična številka 5168994000, davčna številka 61119059, objavljam na podlagi določb 670. člena Zakona o gospodarskih
družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi
s 75. členom ZGD-1 nameravano prenehanje opravljanja dejavnosti kot samostojna
podjetnica zaradi preoblikovanja v enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo.
Kot samostojna podjetnica bom prenehala opravljati dejavnost z vpisom prenosa
v register, moje podjetje pa bo, v skladu
s sklepom o prenosu podjetja, ki ga bom
sprejela, prešlo na novo enoosebno družbo
z omejeno odgovornostjo, samostojna podjetnica pa bom postala imetnica poslovnega deleža nove družbe.
Gostišče Arvaj Ivana Arvaj, s.p.
Ob-4347/12
Likvidacijska upraviteljica zavoda Center za konkurenčnost pri GZS – v likvidaciji,
Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, matična
številka 2289407000, na podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah poziva
upnike zavoda, naj prijavijo svoje terjatve
v roku 30 dni od dneva objave tega poziva.
Sklep ustanovitelja zavoda o prenehanju
zavoda je bil sprejet 20. 9. 2012 in je objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve »http://www.ajpes.si/prs«. Začetek
likvidacije je vpisan v register s sklepom

Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg
2012/37963 z dne 27. 9. 2012.
Likvidacijska upraviteljica
Romana Milič

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-4331/12
Na podlagi 520. člena Zakona o gospodarskih družbah zakoniti zastopnik družbe
RSG Kapital, upravljanje tveganega kapitala, d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljub
ljana, matična številka 2197499000, objavlja sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe.
Osnovni kapital družbe se zmanjša za
znesek 300.000,00 EUR tako, da znaša po
znižanju 700.000,00 EUR.
Osnovni vložki vseh družbenikov se znižajo sorazmerno glede na njihov poslovni
delež v družbi, pri čemer poslovni deleži
družbenikov ostanejo nespremenjeni.
Zakoniti zastopnik družbe poziva upnike,
da se v roku treh mesecev od objave tega
sklepa zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
RSG Kapital d.o.o.
Jure Mikuž, direktor

Sklici skupščin
Št. IV-606-001/703
Ob-4341/12
Na podlagi določila 295. člena Zakona
o gospodarskih službah (Uradni list RS,
št. 42/06, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11
in 32/12) in 10. člena Statuta javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
d.d., sklicuje direktor
13. skupščino
delniške družbe Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica d.d.,
ki bo na sedežu družbe v Kromberku,
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, dne
12. novembra 2012, s pričetkom ob 13. uri,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednico skupščine se imenuje
Jasmina Kalin Kante; za preštevalki glasov
se imenujeta Darja Rijavec in Januša Kokot.
Skupščini bo prisostvovala notarka Katjuša Gorjan, Ulica XXX. divizije 23, Nova
Gorica.
2. Izvolitev dodatnega člana nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
dodatnega člana nadzornega sveta se za
obdobje štirih let izvoli Elizabeta Čufer.
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Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema.
3. Seznanitev skupščine z dodatnim članom predstavnika delavcev v nadzornem
svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da je bil na seji sveta delavcev, dne 5. 9.
2012, za dodatnega člana izvoljen Slavko
Batistič, za obdobje štirih let.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Glasovalne pravice delnic so opredeljene s statutom delniške družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za
udeležbo na skupščini oddajo osebno ali
s priporočeno pošiljko najpozneje konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave družbe in so na ta dan
kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
družbe, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Gradivo: gradivo za skupščino s predlogi
sklepov in njihovimi obrazložitvami, vključno
z letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta, je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure,
od dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja.
Nasprotni predlogi: morebitni nasprotni predlogi k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti v pisni obliki, razumno
utemeljeni in poslani upravi v sedmih dneh
po objavi tega sklica.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
direktor
Miran Lovrič, univ. dipl. inž. grad.
Ob-4362/12
Na podlagi določil 13. člena Statuta
delniške družbe Telemach Rotovž d.d. in
v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
21. sejo skupščine
delniške družbe Telemach Rotovž d.d.,
ki bo potekala dne 7. 11. 2012 ob 10. uri,
v poslovnih prostorih družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Umik lastnih delnic družbe in sprememba Statuta družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega
reda skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
Izvoli se verifikacijska komisija skupščine
v sestavi predsednice Danijele Kosovič in
preštevalca glasov Janeza Tekavca.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Edita Špitalar.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega
reda skupščine:
»Umakne se 707 (sedemstosedem) lastnih delnic družbe Telemach Rotovž d.d.
Umik 707 (sedemstosedem) lastnih delnic
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družbe Telemach Rotovž d.d. se izvede na
podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala
z umikom delnic po poenostavljenem postopku v skladu z določbami 3. (tretjega)
in 4. (četrtega) odstavka 381. (tristoenainosemdesetega) člena ZGD-1 (ena). Osnovni
kapital se zmanjša zaradi umika poslovno
nepotrebnih lastnih delnic družbe in zaradi njegovega prevelikega obsega glede na
dejavnost in potrebe družbe Telemach Rotovž d.d.
Osnovni kapital družbe Telemach Rotovž
d.d. je zmanjšan z dnem vpisa sklepa v sodni register. Osnovni kapital se zmanjša za
znesek v višini 568.121,34 EUR (petstooseminšestdesettisočstoenaindajset evrov
34/100) tako, da osnovni kapital družbe
Telemach Rotovž d.d. po zmanjšanju znaša 7.534.237,16 EUR (sedemmilijonovpetstoštiriintridesettisočdvestosedemintrideset
evrov 16/100).
Znesek, ki ustreza skupnemu nominalnemu znesku umaknjenih delnic, v višini
568.121,34 EUR (petstooseminšestdesettisočstoenaindajset evrov 34/100), se odvede v kapitalske rezerve. Kapitalske rezerve
družbe Telemach Rotovž d.d. so z vpisom
sklepa v sodni register povečane za znesek
v višini 568.121,34 EUR (petstooseminšestdesettisočstoenaindajset evrov 34/100).
V prvem stavku 4. (četrtega) člena Statuta družbe Telemach Rotovž d.d. se dosedanji znesek 8.102.358,50 EUR (osemmilijonovstodvatisočtristooseminpetdeset 50/100)
in številka 10.083 (ena nič nič osem tri) ter
besedni navedbi tega zneska oziroma številke nadomestita z zneskom 7.534.273,16
(sedemmilijonovpetstoštiriintridesettisočdvestosedemintrideset evrov 16/100) in številko 9376 (devet tri sedem šest)«.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo
udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno
prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko
dostavijo v tajništvo družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, najpozneje do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo
za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno
družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupšine
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. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skup-

ščini ugovarjal predlogu organa vodenja
ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava
jim je dolžna podati zanesljive podatke in
odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda
skupščine. Na vprašanja delničarjev z isto
vsebino lahko uprava poda odgovore in podatke tudi v skupnem odgovoru. Pravica do
obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine ter besedilom predlaganih
sprememb statuta, je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6,
vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Telemach Rotovž d.d.
Korenič Slavko, direktor
Ob-4376/12
Na podlagi Statuta delniške družbe sklicujem
23. sejo skupščine
delniške družbe Grand hotel Union d.d.,
ki bo v četrtek, 8. 11. 2012, ob 13. 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. Soglasje k pripojitvi družbe Hotel Lev
d.o.o., k družbi Grand hotel Union d. d.
Predlog sklepa: skupščina družbe Grand
hotel Union d.d., soglaša s pripojitvijo družbe Hotel Lev d.o.o. k družbi Grand hotel Union d.d., v skladu s pogodbo o pripojitvi, sklenjeno v notarskem zapisu pri notarju Miru
Košaku, Trg republike 3, 1000 Ljubljana dne
4. 10. 2012, ki je priloga in sestavni del
tega sklepa ter potrjuje poročilo poslovodstev o pripojitvi in poročilo nadzornega sveta
o pregledu nameravane pripojitve.
Predlagatelji sklepov: predlagatelj sklepa
pod točko 1 je uprava družbe, pod točko 2
sta uprava in 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 sklica skupščine
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
5. 10. 2012 in bo dosegljivo najmanj 5 let.
Sklic skupščine, obrazložitev predlogov
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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. člen 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
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pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba
ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje
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 4. 11.
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 7.485.695,10 evrov in je razdeljen na
1.793.869 kosovnih delnic. Vse delnice
družbe imajo glasovalno pravico.
Uprava družbe Grand hotel Union d.d
glavni direktor
Bogdan Lipovšek
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Zavarovanja terjatev
SV 430/2012
Ob-4327/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Edvarda Sivca iz
Tolmina, Brunov drevored 13, 5220 Tolmin,
opr. št. SV-430/2012 z dne 17. 9. 2012,
je trisobno stanovanje št. 6, v I. nadstropju
stanovanjskega bloka Kosovelova ulica 1,
v Tolminu, v izmeri 61,80 m2, s pripadajočo
kletjo, v izmeri 4,62 m2, z ID št. 2248-530-6,
ki še ni vpisano v zemljiški knjigi kot etažna
lastnina, zastavljeno v korist upnice Banka Koper d.d., Pristaniška ulica 14, Koper,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
35.000,00 EUR s pripadki.
SV 133/2012
Ob-4377/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Magde Poljšak Derganc iz Ljubljane, opr. št. SV 133/2012 z dne
28. 9. 2012, zastavitelji Nadja Vrbinc Šircelj,
roj. 25. 7. 1969, stan. Cesta Radomeljske
čete 32 E, 1235 Radomlje,Tomaž Vrbinc, roj.
11. 11. 1968, stan. Cesta Radomeljske čete
32 E, 1235 Radomlje in CODE servis, trgovina, d.o.o., Brnčičeva ulica 7, 1231 Ljub
ljana – Črnuče, matična št. 5386268000,
izrecno in brezpogojno dovoljujejo pri nepremičnini: stanovanje, ki se nahaja v stavbi
št. 272, ki stoji na parc. št. 267/4, k.o. 1727
Poljansko predmestje, (ID 2933568), in je
vpisano v kataster stavb pod št. 1727-272-6,
kot del stavbe št. 6, neto tlorisne površine
40,03 m2, ki v naravi predstavlja dvosobno
stanovanje s pripadajočo shrambo v kleti, v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe
št. 272, na naslovu Strossmayerjeva ul. 6,
1000 Ljubljana, ustanovitev in vknjižbo hipoteke, ter zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v višini
35.000,00 EUR, z dobo vračanja 120 mesecev, z obrestno mero 3 mesečni EURIBOR
in obrestni pribitek 2,70 % letno, zapadlost
glavnice je v roku 120 mesecev od zadnjega
črpanja kredita, vendar najkasneje do 8. 10.
2022 oziroma z odpoklicem zavarovane terjatve, vse kot izhaja iz notarskega zapisa
Hipotekarne kreditne pogodbe za stanovanjski kredit št. 881569-002 in Sporazuma

o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko
po 142. členu SPZ, sklenjene v obliki notarskega zapisa notarke Magde Poljšak Derganc iz Ljubljane opr. št. SV 133/2012 z dne
28. 9. 2012, v korist upnika SKB banka d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična št. 5026237000.
SV 134/2012
Ob-4378/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Magde Poljšak Derganc iz Ljubljane, opr. št. SV 134/2012 z dne
28. 9. 2012, zastavitelji Tomaž Vrbinc, roj.
11. 11. 1968, stan. Cesta Radomeljske čete
32 E, 1235 Radomlje, Nadja Vrbinc Šircelj,
roj. 25. 7. 1969, stan. Cesta Radomeljske
čete 32 E, 1235 Radomlje, in CODE servis, trgovina, d.o.o., Brnčičeva ulica 7, 1231
Ljubljana – Črnuče, matična št. 5386268000,
izrecno in brezpogojno dovoljujejo pri nepremičnini: stanovanje, ki se nahaja v stavbi
št. 272, ki stoji na parc. št. 267/4, k.o. 1727
Poljansko predmestje, (ID 2933568), in je
vpisano v kataster stavb pod št. 1727-272-6,
kot del stavbe št. 6, neto tlorisne površine
40,03 m2, ki v naravi predstavlja dvosobno stanovanje s pripadajočo shrambo v kleti, v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe
št. 272, na naslovu Strossmayerjeva ul. 6,
1000 Ljubljana, ustanovitev in vknjižbo hipoteke, ter zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v višini
35.000,00 EUR, z dobo vračanja 120 mesecev, z obrestno mero 3 mesečni EURIBOR
in obrestni pribitek 2,70 % letno, zapadlost
glavnice je v roku 120 mesecev od zadnjega
črpanja kredita, vendar najkasneje do 8. 10.
2022 oziroma z odpoklicem zavarovane terjatve, vse kot izhaja iz notarskega zapisa
Hipotekarne kreditne pogodbe za stanovanjski kredit št. 650323-002 in Sporazuma
o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko po
142. členu SPZ, sklenjene v obliki notarskega zapisa notarke Magde Poljšak Derganc
iz Ljubljane opr. št. SV 134/2012 z dne 28. 9.
2012, v korist upnika SKB banka d.d. Ljub
ljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična
št. 5026237000.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 65/2012
Os-4168/12
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 24. 5.
2012, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 4, v 1. nadstropju, večstanovanjske stavbe št. 696,
z oznako stanovanja 004, na naslovu Golovec 7, Trbovlje, ki ni vpisano v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah kot
etažna lastnina, v lasti dolžnika Čamer Štefana, Golovec 7, Trbovlje, do ½, zarubljeno
v korist upnice Zavaorvalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana, zaradi izterjave
dolga 5.894,22 € s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 13. 9. 2012

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
N 20/2011
Os-4271/12
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za večstanovanjski objekt, na naslovu Planina 27 in Planina 28, Kranj, ki se
vodi pred Okrajnim sodiščem v Kranju, pod
opr. št. N 20/2011, Okrajno sodišče v Kranju
na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški
knjigi izdaja oglas;
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne
11. 2. 1992, sklenjene med Iskro Kibernetiko podjetje inženiring Kranj, p.o. – v stečaju, Savska loka 4, Kranj, kot prodajalcem, in Ireno Švegelj, Planina 27, Kranj,
kot kupcem, za posamezni del št. 3, stanovanje št. 3 v 3. etaži, s kletjo v 1. etaži,
Planina 27, Kranj, v izmeri 66,00 m2, ID znak
2122-101-3.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Irene Švegelj, roj. 23. 6. 1955, Planina 27, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 9. 2012
Rz 281/10
Os-4222/12
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Republike
Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Ljubljana, Oddelek v Kopru, z dne
6. 10. 2010, oklicuje začetek postopka
dopolnitve zemljiške knjige, in sicer parc.
št. 531/40 in 531/41, k.o. Javorje.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov
o parcelah oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice Republike Slovenije,

ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Ljub
ljana, Oddelek v Kopru.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 9. 2012

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 76/2012
Os-4218/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodnici – svetnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke: Milan Mikunovič,
Marindol 27, Adlešiči, ki ga zastopa Niko
Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, proti
toženi stranki: 1. Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, 2. Nenad Mikunovič, Marindol 20, Adlešiči, 3. Neznani in neznano
kje bivajoči dediči po Bunjevac Miletu, Marindol 29, Adlešiči, 4.a) Nikola Mikunovič,
Marindol 20, Adlešiči, b) Neznani in neznano kje bivajoči pravni nasledniki Mikunovič
zadruge, Marindol 26, Adlešiči, 5. Neznani
in neznano kje bivajoči pravni nasledniki
Stipanovič zadruge, Marindol 30, Adlešiči,
6. Neznani in neznano kje bivajoči pravni
nasledniki Bunjevac zadruge, Marindol 17,
Adlešiči in 7. Neznani in neznano kje bivajoči pravni nasledniki Stipanovič zadruge,
Marindol 10, Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja pcto 3.000,00 €, dne 22. avgusta 2012
sklenilo:
neznanim in neznano kje bivajočim dedičem po Bunjevac Miletu, Marindol 29,
Adlešiči, neznanim in neznano kje bivajočim pravnim naslednikom Mikunovič zadruge, Marindol 26, Adlešiči, neznanim in neznano kje bivajočim pravnim naslednikom
Stipanovič zadruge, Marindol 30, Adlešiči,
neznanim in neznano kje bivajočim pravnim naslednikom Bunjevac zadruge, Marindol 17, Adlešiči in neznanim in neznano kje
bivajočim pravnim naslednikom Stipanovič
zadruge, Marindol 10, Adlešiči, se postavi
začasni zastopnik Jože Vardjan, odvetnik
v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane in neznano
kje bivajoče dediče po Bunjevac Miletu,
Marindol 29, Adlešiči, neznane in neznano
kje bivajoče pravne naslednike Mikunovič
zadruge, Marindol 26, Adlešiči, neznane
in neznano kje bivajoče pravne naslednike
Stipanovič zadruge, Marindol 30, Adlešiči,
neznane in neznano kje bivajoče pravne
naslednike Bunjevac zadruge, Marindol 17,
Adlešiči in neznane in neznano kje bivajoče pravne naslednike Stipanovič zadruge,
Marindol 10, Adlešiči, vse do takrat, dokler
le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ pristojen
za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 22. 8. 2012
I 15342/2004-36
Os-3161/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Jamstveni in preživninski

sklad RS, Kotnikova 28, Ljubljana, proti
dolžniku Marku Pirc, Ziherlova 38, Ljub
ljana, ki ga zastopa začasni zastopnik odv.
Marko Zupančič, Dvoržakova 11A, Ljub
ljana – dostava, zaradi izterjave preživnine,
sklenilo:
dolžniku Marku Pirc, Ziherlova 38,
Ljubljana 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 odv.
družba Brecelj, odv. Marko Zupančič, Dvoržakova 11A, 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 7. 6. 2012
VL 12462/2012
Os-4058/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa Mojca Drol, Zaloška cesta 2, Ljubljana, proti
dolžniku Zoranu Tešanović, Aleščeva 46,
Ljubljana, zaradi izterjave 404,98 EUR,
sklenilo:
dolžniku Zoranu Tešanović, Aleščeva 46,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Gregor Pirc, Kotnikova 5, 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 30. 8. 2012
VL 54211/2011
Os-4120/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška
cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa Mojca Drol,
Zaloška cesta 2, Ljubljana, proti dolžniku
Branku Starič, Celovška cesta 150, Ljub
ljana - dostava, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Andrej Parma, Slovenska
cesta 34, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 5.226,05 EUR, sklenilo:
dolžniku Branku Starič, Celovška
cesta 150, Ljubljana - dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Andrej Parma, Slovenska cesta 34, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
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blaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2012
VL 211917/2011
Os-4131/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika T-2 Družba za ustvarjanje,
razvoj in trženje elektronskih komunikacij
in opreme d.o.o., Streliška cesta 150, Maribor, proti dolžnici Vanji Polajnar Želježnjak,
Kogojeva ulica 6, Ljubljana, ki jo zastopa
zakonita zastopnica odv. Karmen Pavlin,
Nazorjeva 12, Ljub
ljana, zaradi izterjave
1.094,99 EUR, sklenilo:
dolžnici Vanji Polajnar Želježnjak, Kogojeva ulica 6, 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 odv.
Karmen Pavlin, Nazorjeva 12, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2012
VL 150709/2011
Os-4232/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba
Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku
Zdravku Sinič, Strossmayerjeva ulica 15,
Maribor, zaradi izterjave 871,48 EUR, sklenilo:
dolžniku Zdravku Sinič, Strossmayerjeva ulica 15, Maribor, 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 odv.
Rija Krivograd, Meljska cesta 1, Maribor.
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 30. 8. 2012
VL 191188/2011
Os-4265/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UniCredit banka Slovenija
d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki jo
zastopa odv. Andreja Šifrer, Škofa Maksimilijana Držečnika (p.p. 1593) 9, Maribor, proti
dolžniku Henriku Jaušovec, Cesta zmage
7, Zagorje ob Savi, ki ga zastopa odv. Igor
Grošelj, Cesta 9. avgusta 8b, Zagorje ob
Savi, zaradi izterjave 1.315,12 EUR, sklenilo:
dolžniku Henriku Jaušovec, Cesta zmage 7, Zagorje ob Savi, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
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Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Igor Grošelj.
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 19. 9. 2012
I 10663/2006
Os-4267/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika UniCredit banka Slovenija
d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, zoper dolžnico Natašo Horvat prej Čarapović, Stadionska 5, Hrvaška, ki jo zastopa odv. zač.
zast. Svetlana Vakanjac, Dunajska cesta 51,
Ljubljana, zaradi izterjave 669,80 EUR s pp
sklenilo:
dolžnici Nataši Horvat se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Svetlana Vakanjac, Dunajska cesta 51,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2012

Oklici dedičem
D 460/2012
Os-4165/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Vidi
Nemec, rojeni Golouh, hčeri Melhiorja, gospodinji, rojeni 21. 1. 1926, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 29. 4. 2012,
nazadnje stanujoči Debro 28, Laško.
Po zapustnici je nastopilo dedovanje na
podlagi oporoke. O veljavnosti oporoke se
morajo izjaviti dediči, ki bi za dedovanje po
zapustnici prišli v poštev, če bi nastopilo
zakonito dedovanje. V konkretnem primeru
so to dediči II. ali III. dednega reda, saj je
zapustnica bila vdova in ni imela potomcev.
Po podatkih sodišča je zapustnica imela dva
brata, ki sta umrla brez potomcev, vendar
sodišču njuna imena ter drugi osebni podatki niso znani. Sodišče tudi ne razpolaga
s podatki o morebitnih drugih zapustničinih
zakonitih dedičih.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in
v Uradnem listu Republike Slovenije. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 9. 2012
D 101/2012
Os-4295/12
Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče
zapuščinski postopek po pokojni Mariji Pirnat, rojena 2. 8. 1922, državljanka Republi-

ke Slovenije, samska, umrla 10. 2. 2012, nazadnje stanujoča Mengeška cesta 4, Trzin.
Pozivajo se neznani dediči po pokojni
Mariji Pirnat, da se priglasijo pri tukajšnjem
sodišču v roku 1 leta od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 9. 2012
D 140/1998
Os-3566/12
Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je
v teku zapuščinski postopek po pokojni Alojziji Čož, rojeni 17. 10. 1914, umrli 25. 4.
1998, nazadnje stanujoči Perovo 8, Grosuplje, državljanki Republike Slovenije.
V zapuščino sodi zaščitena kmetija, katere prevzemnik je zapustničin sin Alojzij
Čož, kot je bilo odločeno s pravnomočnim
vmesnim sklepom D 140/1998.
K dedovanju po zapustnici so kot dediči
prvega dednega reda poklicani njeni otroci: Alojzij Čož, Ivan Čoš, Vera Marija Čoš,
Marija Čož in Angela Bajt. Zapustnica je
imela tudi hčer Alojzijo Čoš, ki je umrla pred
zapustnico in je imela enega sina Filipa Šabiča, kateremu na podlagi vstopne pravice
pripada dedni delež do 1/6 oziroma do 1/12
na zaščiteni kmetiji.
Zapustnica je naredila sodno oporoko,
s katero pa je odločila le o načinu izplačila
dednega deleža Filipa Šabiča, in sicer da
prejme delež v denarju v višini 100 do 120
kg težkega teleta.
Prebivališče Filipa Šabiča sodišču ni
znano, prav tako ne drugim dedičem tega
postopka. Zastopa ga CSD Ljubljana Šiška,
kot osebo neznanega bivališča. Glede na
navedeno, sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) poziva Filipa Šabiča, da se priglasi sodišču v enem letu od
objave tega oklica. Če se po preteku enega
leta od objave oklica ne bo zglasil, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 11. 7. 2012
D 90/2012
Os-3984/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajnem sodniku Srečku Ritonji v zapuščinski zadevi po pok. Kristini Kirn roj. Matko,
Čelje 14, roj. 24. 1. 1919, ki je umrla dne
3. 5. 2012, na podlagi 131. člena Zakona
o dedovanju, s sklepom z dne 16. 8. 2012
postavilo začasnega zastopnika dedič – zapustničinemu nečaku Ivanu Matko, neznanega bivališča v ZDA, Katja Širca, odvetnica
v Postojni, Cankarjeva ulica 1. Dediča bo
zastopala od dneva postavitve in vse do
takrat, dokler dedinja ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
Center za socialno delo ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 8. 2012
D 90/2012
Os-3985/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajnem sodniku Srečku Ritonji v zapuščinski zadevi po pok. Kristini Kirn roj. Matko,
Čelje 14, roj. 24. 1. 1919, ki je umrla dne
3. 5. 2012, na podlagi 131. člena Zakona
o dedovanju, s sklepom z dne 16. 8. 2012
postavilo začasnega zastopnika dedičema
– zapustničinima nečakoma Slavku Matko
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in Ivanu Matko, oba neznanega bivališča
v Avstraliji, Milana Volka, odvetnika v Ilirski
Bistrici, Bazoviška 19. Dediča bo zastopal
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler Center
za socialno delo ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 8. 2012
D 90/2012
Os-3986/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajnem sodniku Srečku Ritonji v zapuščinski zadevi po pok. Kristini Kirn roj. Matko,
Čelje 14, roj. 24. 1. 1919, ki je umrla dne
3. 5. 2012, na podlagi 131. člena Zakona
o dedovanju, s sklepom z dne 16. 8. 2012
postavilo začasnega zastopnika dedičema – zapustničinima nečakoma Romanu
Brajkoviću in Elviji Skaneti, oba neznanega
bivališča v Trstu, Italija, Roka Jenka, odvetnika v Ilirski Bistrici, Gubčeva 7. Dediča
bo zastopal od dneva postavitve in vse do
takrat, dokler dedinja ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
Center za socialno delo ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 8. 2012
D 112/2012
Os-3987/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajnem sodniku Srečku Ritonji v zapuščinski zadevi po pok. Mariji Zadnik, Pregarje
106, ki je umrla dne 22. 10. 1948, na podlagi
131. člena Zakona o dedovanju, s sklepom
z dne 16. 8. 2012 postavilo začasnega zastopnika dedinji – zapustničini vnukinji Rozi
Zadnik pok. Ivana, roj. 1941, neznanega
bivališča v Franciji, Miran Škrinjar, odvetnik
v Postojni, Kazarje 10. Dedinjo bo zastopal
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler Center
za socialno delo ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 8. 2012
I D 864/2012
Os-4296/12
V zapuščinskem postopku, ki se vodi
pri Okrajnem sodišču v Mariboru po pokojni Tončki Modernič, rojeni 14. 2. 1923,
državljanki Republike Slovenije, upokojenki, samski, nazadnje stanujoči Gozdna
ulica 69, Maribor, ki je umrla dne 24. 4.
2012, pridejo kot dediči II. dednega reda
v poštev tudi zapustničini polbratje in polsestre po očetovi strani (zap. oče Anton Modernič naj bi imel pet otrok, in sicer Marijo
Modernič, Rozalijo, Ninča in še dva otroka
neznanega imena) oziroma njihovi potomci,
neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva zapustničine polbrate in polsestre po očetovi strani oziroma
njihove potomce, neznanih imen in naslovov, ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, da se v roku enega leta od objave tega oklica na oglasni deski priglasijo
Okrajnemu sodišču v Mariboru v zadevi pod
opr. št I D 864/2012, v skladu z 206. členom
Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 2012
D 391/2012
Os-3360/12
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 3. 6. 2012 umrli
Mariji Maleš, rojeni dne 3. 11. 1934, nazadnje stanujoči Trg 37, Prevalje.
Ker zapustničini dediči niso izpolnili smrtovnice (izpolnila jo je predstavnica Centra
za socialno delo Ravne na Koroškem), sodišču pa ni znano ali dediči sploh obstajajo,
sodišče poziva vse tiste, ki menijo, da imajo
pravico do zapuščine, da se v enem letu od
objave tega oklica in oklica na sodni deski
naslovnega sodišča, priglasijo sodišču. Po
poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 6. 2012

Oklici pogrešanih
N 11/2012
Os-3825/12
Okrajno sodišče v Brežicah vodi pod
opr. št. N 11/2012, na predlog predlagatelja Ludvika Jelineka, Prilipe 1, p. Brežice,
nepravdni postopek razglasitve za mrtvega
pogrešanega Jožeta Šetrajčiča, nazadnje
stanujočega Sobenja vas 26, p. Krška vas,
rojenega 25. 2. 1894, o njegovi smrti pa listinskega dokaza ni.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega, da to
sporočijo sodišču v treh mesecih od objave
tega oklica, sicer bo sodišče, po preteku
tega roka, pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 6. 8. 2012
N 13/2011
Os-4123/12
Okrajno sodišče v Brežicah na predlog
predlagatelja Riharda Šetinca, Sela pri Dobovi 12, Dobova, vodi nepravdni postopek razglasitve za mrtvo pogrešano Marijo Medvedec, rojeno Merslavič, rojeno
30.12.1845, z zadnjim znanim bivališčem
na naslovu Veliki Obrež 18, domnevno
umrlo 23. 3. 1933.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešane, da to sporočijo sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica, sicer bo sodišče, po preteku tega
roka, pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 6. 9. 2012
N 6/2012
Os-4087/12
Terezija Gržin, rojena 17. 7. 1884, nazadnje stanujoča Ručetna vas 11, pošta Črnomelj, umrla neznano kdaj, je nedvomno
že pokojna, ni pa mogoče dobiti dokazila
o njeni smrti.
Poziva se vse, ki kaj vedo o Tereziji Gržin, zlasti o tem, kdaj in kje je umrla, da to
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sporočijo Okrajnemu sodišču v Črnomlju,
najkasneje v treh mesecih po objavi tega
oklica, ker bo sodišče sicer po preteku tega
roka, imenovano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 4. 9. 2012

Kolektivni delovni spori
X Pd 1785/2011
Os-4364/12
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih – ZDSS-1, obvešča vse
zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem
postopka Sindikat vojakov Slovenije, Ob
parku 4, Slovenska Bistrica, in nasprotnim
udeležencem RS Ministrstvo za obrambo,
Vojkova cesta 55, Ljubljana, zaradi izplačevanja tretje četrtine plačnega nesorazmerja.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo (prvi odstavek 51. člena
ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko prijavijo ves čas postopka, na naroku
ali s pisno vlogo (drugi odstavek 51. člena
ZDSS-1).
Poravnalni in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 24. 10. 2012, ob
11.15, soba št. 2/I., Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 26. 9.
2012.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2012

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 2/2012
Os-4343/12
Pri tukajšnjem sodišču je vložen predlog
manjšinskega delničarja družbe Pivovarne
Union d.d. za sodni preizkus primernosti
denarne odpravnine pri izstopu iz družbe in
zahtevku za odkup vseh delnic družbe po
389. in 388. členu ZGD-1.
Sodišče zato poziva druge manjšinske
delničarje Pivovarne Union d.d., Ljubljana,
ki so do trenutka vložitve predloga, to je do
2. 3. 2012, od glavnega delničarja Pivovarna Laško d.d., Laško zahtevali prevzem njihovih delnic, da v roku 1 meseca od objave
tega obvestila o vložitvi predloga, vložijo
svoje predloge za sodno preizkušanje primernosti denarne odpravnine.
Po poteku tega roka manjšinski delničarji, ki so do vložitve predloga, to je do dne
2. 3. 2012 tudi sami od glavnega delničarja zahtevali prevzem njihovih delnic, ne da
bi sami predlagali sodno preizkušanje primernosti denarne odpravnine, predlogov za
preizkus primernosti denarne odpravnine ne
morejo več vložiti (389. in 388. člen v zvezi
s tretjim odstavkom 607. člena ZGD-1).
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 9. 2012
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
ATENA POSREDOVANJE d.o.o. Ul. Bratov Kraljič 16, 1000 Ljubljana, zavarovalne
police zavarovalnice Wienerstadtische: 11:
202669-202673, 202679, 202686, 202824,
202825, 202826, 202834, 202837-202841,
202849, 202853, 202855, 202859, 203049,
203050, 203051, 203052, 203057-203065,
203070, 203071, 203072, 304985, 304991,
304992, 304997, 305345, 305346, 305350,
305361, 305369, 305370, 306032, 306033,
306051, 306053, 306056, 306065, 306080,
306356, 306365, 306372, 306375, 306376,
306384, 306387, 306402, 306404, 308740,
308747, 308748, 308749, 308750, 309774,
309775, 311607; 12: 203739, 203741,
203742, 203744, 203751, 203752, 203753,
203754, 203771, 203773, 203775, 203776,
203780, 203787, 203941-203944, 203953,
203954, 203961-203978, 304701, 304702,
304705, 305083, 305086, 305104, 305107,
305895, 305896, 305897, 305898, 305901,
305904, 305906, 305907, 305930, 305932,
305934, 307572, 307573, 307578, 307585,
307586, 307588, 307600, 307606, 307616,
309933, 309937, 309938, 309941, 309947,
309949, 309959, 309977, 309979, 309980,
309981, 309982, 309983, 309985, 309986,
309987, 309988, 314129, 314130, 314137,
314146, 314156, 314862, 314867, 314868,
314870, 314871, 314872, 314873, 316104,
316111, 318101, 318102, 318112, 318113,
318114, 318115, 318120; 21: 300566,
300567, 300568, 302107, 303504, 303507,
303508, 303509, 303524; 22: 301097,
301105, 301109, 301110, 303998, 303999,
304008, 304020, 304021, 304023, 304024,
304025, 230000000227, 230000000234,
300000001999,
300000002000,
300000002001,
300000002002.
Ob-4374/12
Bokan Ludvik, Lendavske gorice 429E,
Lendava - Lendva, zavarovalno polico, št.
50500037772, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnm-329459
Fir Suzana, Bereča vas 29, Suhor, zavarovalno polico, št. 50500106730, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnu-329351
Goričar Tatjana, Potok 29, Nazarje, zavarovalno polico, št. 50500112476, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnw-329349
Hameršak Peter, Gradiška 445, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št.
41601003262, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-548
Judnič Dušan, Trg svobode 27, Trbovlje,
zavarovalno polico, št. 41601001206, izdala
zavarovalnica KD življenje d.d. gns-329353
Jurančič Andrej, Krčevina pri Vurgergu 90, Ptuj, zavarovalno polico, št.
50500085772, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-550
Jus Nataša, Tacenska cesta 125D, Ljubljana - Šentvid, zavarovalno polico, št.
50500107111, izdala zavarovalnica KD Življenje. gns-329328
Klisarič Helena, Vitovlje 63, Šempas, zavarovalno polico, št. 50500012918, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnt-329302

Krajnc Branko, Ješenca 6, Rače, zavarovalno polico, št. 50500051025, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-572
Letnik
Zdenka,
Klavniška
ulica 7, Murska Sobota, zavarovalno polico,
št. 50500023527, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gno-329332
Lindič Katarina, Ambrus, Zagradec, zavarovalno polico, št. 50500056111, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnp-329306
Lorber Matej, Cvetlična ulica 18, Šentilj v Slov. goricah, zavarovalno polico, št.
50500040894, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-542
Miklavčič Tomaž, Kačiče - Pared 25, Divača, zavarovalno polico, št. 50500012537,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gno-329282
Mlakar Zvonka, Ulica Roze Luxemburg 11A, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500090791, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-549
Pihler Adrijana, Lorbekova ulica 14, Limbuš, zavarovalno polico, št. 50500095147,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnl-329310
Planer
Danilo,
Spodnji
Gasteraj 26, Jurovski Dol, zavarovalno polico, št.
50500025277, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnx-329448
Poberaj Rudolf, Bonini 116, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št.
70000040159, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnh-329314
Semrajc Ana, Jevnica 56, Kresnice,
zavarovalno polico, št. 50500064184 (fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnq-329430
Sep Dušan, Dogoška cesta 138, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500058651, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m-535
Sevšek Maja, Ulica Leona Zalaznika 27, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500051194, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-537
SPIRITUS,
d.o.o.,
Parmova
ulica 14, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
70000038402, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnf-329366
Stjepanović Vesna, Vojkova cesta 87,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1062721,
izdala zavarovalnica Slovenica Življenje.
gnb-329445
Šakič Sanel, Smareglijeva 10, Izola - Isola, zavarovalno polico, št. 50500060810,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnz-329446
Štraus Brigita, Spodnja Rečica 202, Laško, zavarovalno polico, št. 40301001037,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gno-329432
Štucin Irena, Platiševa 17, Cerkno, zavarovalno polico, št. 50500004712 (fondpolica), izdala zavarovalnica Slovenica Življenje
d.d. gnw-329299
Šuštarič Mojca, Gornja Paka 3, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 50500082427, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnb-329370
Urbančič Vlasta, Ivana Turšiča 4, Sežana, zavarovalno polico, št. 50500079007,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gny-329447

Vizjak Miljko, Zali Log 13, Železniki, zavarovalno polico, št. 40301000041, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnt-329352
Volk Matic, Lokovica 144E, Šoštanj, zavarovalno polico, št. 50500035498, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnk-329361
Župan Matjaž, Kardeljeva cesta 81, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500024495,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m-545

Spričevala preklicujejo
Berdnik Martin, Podsmreka 25, Dobrova,
indeks, št. 23090169, izdala Fakulteta za
strojništvo. gni-329288
Cvijanović Marko, Preglov trg 6, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Martina Krpana, izdano leta 2006. gnq-329284
Čeh Mateja, Spodnja Velka 117, Zgornja
Velka, indeks, št. 18001172, izdala Filozofska fakulteta. gnh-329289
Domicelj Urška, Ulica Jelenčevih 14,
Limbuš, indeks, št. 83056871, izdala EPF,
Maribor. m-565
Fazarinc Žiga, Grintovška ulica 22,
Kranj, indeks, št. 18100033, izdala Filozofska fakulteta. gnr-329329
Filip Vlaj, Tomšičeva ulica 21, Murska
Sobota, indeks, št. 31100249, izdala
Fakulteta za farmacijo, leto izdaje 2010.
gnq-329355
Gerlec
Praljak
Diana,
Šentiljska
cesta 97A, Maribor, diplomo Fakultete za
organizacijske vede Kranj, izdana 18. 6.
1999, številka V00103, izdana na priimek
Praljak. gnr-329429
Gorinšek Klavdija, Marjeta 94B, Marjeta
na Dravskem polju, diplomo FOV, leto izdaje
2008, številka VO2709. gnn-329283
Gričar Monika, Pod gabri 18, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda Osnovne šole Prežihovega Voranca, št. 61/2011, izdano leta
2011. gnn-329433
Hasanović Alen, Cesta padlih aktivistov NOV 5, Rogaška Slatina, indeks, št.
83058374, izdala EPF, Maribor. m-556
Jakovljević Nataša, Polanškova ulica 15,
Ljubljana - Črnuče, indeks, št. 18101317,
izdala Filozofska fakulteta. gnt-329327
Jeras Peter, Golčajska ulica 2B, Domžale, spričevalo 9. razred OŠ Mengeš, izdano
leta 2008. gnr-329304
Jevševar Tadej, Gimnazijska cesta 15A,
Trbovlje, indeks, št. 81657168, izdala EPF,
Maribor. m-573
Jus Tanja, Slape 22, Ptujska Gora, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Majšperk,
št. 2/17-2008, izdano leta 2008, izdano na
ime Šoba. gnl-329360
Kampuš Marko, Ljubljanska 77, Maribor,
indeks, št. 81680713, izdala EPF, Maribor.
m-553
Kidrič Patricija, Grdina 25C, Stoperce,
indeks, št. 81675090, izdala EPF, Maribor.
m-567
Klobučar Žana, Maistrova 3, Lenart v
Slov. goricah, indeks, št. 11090240550, izdala Višja strokovna šola za gostinstvo in
turizem Maribor. m-559
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Kovač Maja, Rečica ob Paki 43A, Šmartno ob Paki, spričevalo o končani OŠ bratov
Letonje Šmartno ob Paki, izdano leta 2004.
gnb-329420
Kovačič Luka, Ulica Nadgoriških borcev 3, Ljubljana, indeks, št. 20080165, izdala Pravna fakulteta, Ljubljana, leto izdaje
2008. gnm-329438
Levanič Sandi, Gorkega 5, Maribor, indeks, št. 81671555, izdala EPF, Maribor.
m-558
Levičnik Maja, Večna pot 93, Ljubljana,
indeks, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta, leto izdaje 2011. gnk-329461
Logar Tina, Ulica Josipa Ogrinca 5, Kamnik, indeks, št. 18091483, izdala Filozofska fakulteta. gnf-329291
Lukić Davor, Ulica Koroškega bata
ljona 3, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Cene Štupar, izdano leta 2006.
gno-329311
Magajna Grega, V Toplice 24, Ljubljana
- Polje, indeks, št. 18071446, izdala Filozofska fakulteta, Ljubljana, leto izdaje 2008.
gnv-329325
Miholič Ula, Ulica svobode 105, Piran Pirano, indeks, št. 20100238, izdala Pravna
fakulteta. gnr-329454
Mivšek Nina, Ob potoku 6, Vrhnika, indeks, št. 18060641, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnp-329431
Omovšek Luka, Mengeška pot 11, Kamnik, spričevalo o končani OŠ Marije Vere,
izdano leta 2005. gnq-329434
Pagon Tadej, Plužnje 23A, Cerkno, spričevalo o končani OŠ Spodnja Idrija, izdano
leta 2003. gnz-329346
Pohorec Maja, Hrastovec 80, Zavrč, indeks, št. 81686580, izdala EPF, Maribor.
m-561
Prelog Maja, Logarovci 16, Križevci pri
Ljutomeru, indeks, št. 81677335, izdala
EPF, Maribor. m-564
Rematom d.o.o., Dobrunjska cesta 36/c,
Ljubljana - Dobrunje, preklic digitalne tahografske kartice, št. 1070500027017000 (Tomaž Remec, Dobrunjska cesta 36, Ljubljana), izdajatelj Cetis d.d., objavljenega v Ur.
l. RS, št. 63/12, pod oznako GNE-329267.
gnh-329439
Rogelj Primož, Studenec 6, Trebnje, indeks, št. 71060279, izdala Biotehniška fakulteta, leto izdaje 2006. gnv-329404
Ružić Rok, Vinterca 12, Ljubljana, indeks, št. 23080716, izdala Fakulteta za
strojništvo. gnk-329286
Stojanovič Jan, Osenjakova ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Nove
Fužine, izdano leta 2010. gnq-329330
Stojanović Nenad, Podgorje 82, Kamnik,
spričevalo o končani OŠ Marije Vere Kamnik, izdano leta 2005. gni-329292
Šegula Sara, Klinetova ulica 14, Maribor,
indeks, št. 81681556, izdala EPF, Maribor.
m-568
Škarica Sebastijan, Ulica Ivana Regenta 37, Murska Sobota, indeks, št. 81687242,
izdala EPF Maribor. m-577
Škrjanec Maja, Pelechova cesta 35, Radomlje, spričevalo o končani OŠ Savsko
naselje, izdano leta 2002. gnh-329293
Štampfer Amanda, Ulica heroja Bračiča 17, Maribor, indeks, št. 1109 0310033,
izdala Višja strokovna šola za gostinstvo in
turizem v Mariboru. m-546
Tomažin Sandi, Senuše 27, Leskovec pri
Krškem, spričevalo 8. razreda Osnovne šole
Leskovec, izdano leta 2003. gnd-329343

Tratnik Igor, Veliko Mlačevo 45B, Grosuplje, indeks, št. 27005928, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana.
gnc-329344

Drugo preklicujejo
Adlešič Uroš, Vinji Vrh 10, Semič, študentsko izkaznico, št. 63100018, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnm-329359
Adžič Nik, Kocljevo naselje 9, Beltinci,
študentsko izkaznico, št. 63090036, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gny-329297
AGM Jožef Arzenšek s.p., Turno
2A, Gorica pri Slivnici, licenco, za vozilo M.A.N., registrska številka CE N1-509.
gnw-329449
Andrej Kovaček s.p., Starše 68, Starše, potrdilo za voznika Adnana Seferović,
veljavno od 17. 3. 2011 do 13. 3. 2012, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, številka 007070/AD 74-3-1297/2011,
izdana 17. 3. 2011. gnv-329450
Avtoprevozništvo Štefan Vegi s.p., Cesta na Trato 34, Kočevje, licenco, številka
007074/003, za vozilo volvo, registrska številka LJ 20-0 TA. gno-329457
Avtoprevozništvo Štefan Vegi s.p., Cesta na Trato 34, Kočevje, licenco, številka
007074/004, za vozilo mercedes benz, registrska številka LJ 46-2 KS. gnn-329458
Avtoprevozništvo, Miran Krušič s.p.,
Kostanjevec 37, Zgornja Ložnica, licenco,
številka 010122, za tovorno vozilo MAN
iveco 8.163.LC, številka šasije WMAL20ZZZYY057088, registrska številka MB 8360V. gnh-329364
Avtoprevozništvo, Miran Krušič s.p.,
Kostanjevec 37, Zgornja Ložnica, licenco, številka 010122, za tovorno vozilo mercedez-benz atego, številka šasije
WDB9702571K407485, registrska številka
MB C1-37D. gng-329365
Babič Kurbus Janja, Borova vas 24, Maribor, študentsko izkaznico, št. 32004070,
izdala Naravoslovno tehniška fakulteta v
Ljubljani, Univerza v Ljubljani. m-536
Balajc Veronika, Selo 78, Prosenjakovci - Partosfalva, študentsko izkaznico, št.
F006804, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. m-563
Bandelj Špela, Vipavski Križ 56, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št. 19482165,
izdala Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnp-329331
Banko Ivan, Cankarjeva ulica 8, Ptuj,
certifikat NPK varnostnik/varnostnica, št.
40164, izdala Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, izdana 21. 6.
2010. gno-329440
Bardić Velov Natalija, Cesta maršala
Tita 2, Jesenice, študentsko izkaznico, št.
01010165, izdala Pedagoška fakulteta, Ljubljana. gny-329347
Berdnik Neža, Breg pri Konjicah 6A, Slovenske Konjice, študentsko izkaznico, št.
41110139, izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana. gnx-329348
Berglez Blaž, Primož pri Ljubnem 64,
Ljubno ob Savinji, študentsko izkaznico, št.
63080446, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gnb-329295
Bevk Klemen, Stjenkova ulica 23, Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico, št.
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19504063, izdala Ekonomska fakulteta.
gny-329422
Bizjak Rok, Zgornje Bitnje 29A,
Žabnica, voznikovo kartico, številka
1070500001590001, izdajatelj Cetis d.d.
gnn-329333
Blas Sergej, Loka 59, Loka pri Zidanem
Mostu, študentsko izkaznico, št. 20021609,
izdala Fakulteta za logistiko Celje, Univerza
v Mariboru. gnv-329300
Brus Pavel, Sr. Kanomlja 21A, Spodnja
Idrija, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, izdajatelj
Ministrstvo za promet, številka 605582, leto
izdaje 1997. gnq-329305
Bunič Matic, Ulica Metoda Mikuža 20, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41080058, izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana. gne-329317
Cuder Aleksandra, Bakovniška 16, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 11090326,
izdala Zdravstvena fakulteta, Ljubljana.
gnc-329369
Davinovski Ljube, Tržaška 268, Ljubljana,
voznikovo
kartico,
številka
1070500029596000, izdajatelj Cetis d.d.
gni-329363
Derlink Milan, Hlebce 16, Lesce, študentsko izkaznico, št. 63090406, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana.
gnj-329441
Divjak Sandra, Za Kalvarijo 28, Maribor,
študentsko izkaznico, št. E1015300, izdala
FERI, Maribor. m-569
Dobaj Luka, Jurski vrh 1, Zgornja Kungota, študentsko izkaznico, št. E1006834,
in indeks, številka E1006834, izdala FERI,
Maribor. m-575
Dokl Davorin, Zg. Jakobski Dol 19A, Jakobski Dol, vozniško za viličarja, št. 1773,
izdana leta 2010, izdajatelj Andragoški zavod Maribor. m-566
Doltar Kaja, Potok 36, Straža, študentsko izkaznico, št. 41100002, izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana. gnf-329316
Dvoršak Timotej, Spodnje Petrinje 36,
Lenart v Slov. goricah, študentsko izkaznico,
št. E1031281, izdala FERI. m-531
EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500007583001, izdana na ime Branko
Matjaš. gnd-329368
Filip Vlaj, Tomšičeva ulica 21, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 31100249,
izdala Fakulteta za farmacijo. gnp-329356
Fišer Anže, Preloška cesta 12, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 19454396, izdala
Ekonomska fakulteta. gng-329294
Glinšek Petra, Podbočje 100, Podbočje,
študentsko izkaznico, št. 30805348, izdala
Medicinska fakulteta, Maribor. m-534
GREDIN Markovec d.o.o., Markovec
31B, Stari trg pri Ložu, licenco za prevoz
blaga v notranjem cestnem prometu, številka 0004265/02360/594/002, izdajateljica
Gospodarska zbornica Slovenije, leto izdaje
2009. gnr-329437
Hodnik Brina, Kerševa ulica 7, Celje,
študentsko izkaznico, št. 81686652, izdala
EPF, Maribor. m-539
Ivan Špik s.p., Poljane 23, Cerkno, licenco, številka 008002, za vozilo 008002/001
DAF, registrska številka KR V6-877.
gnu-329451
Jakovljević Nataša, Polanškova ulica 15,
Ljubljana - Črnuče, študentsko izkaznico,
št. 18101317, izdala Filozofska fakulteta,
Ljubljana. gnc-329319
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Jerenko Nuša, Lancova vas 89C, Videm pri Ptuju, študentsko izkaznico, št.
41070053, izdala Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnm-329334
Jerič Saša, Hotiza, Ložič 8, Lendava - Lendva, študentsko izkaznico, št.
F0010012, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-547
Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1,
Rečica ob Savinji, potrdilo za voznika Esada
Škaljić, veljavno do 30. 11. 2012, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije,
št. 007069/AD45-2-5236/2010, leto izdaje
2010. gnw-329424
Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1,
Rečica ob Savinji, potrdilo za voznika Luka
Stevanović, veljavno do 30. 11. 2012, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, št. 007069/AD45-3-4615/2010, leto
izdaje 2010. gnv-329425
Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1,
Rečica ob Savinji, potrdilo za voznika Indira
Mehinović, veljavno do 24. 5. 2010, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, št. 007069/AJ45-2-2937/2009, leto izdaje
2009. gnu-329426
Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1,
Rečica ob Savinji, potrdilo za voznika Ramiza Mušić, veljavno do 29. 11. 2012, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije,
št. 007069/AD45-2-625/2012, leto izdaje
2012. gnt-329427
Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1,
Rečica ob Savinji, potrdilo za voznika Ivana
Miklovsh, veljavno do 26. 10. 2011, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, št. 007069/AD45-3-461/2010, leto izdaje
2010. gns-329428
Jurko Matej, Ptujska cesta 51, Pragersko, študentsko izkaznico, št. S1009086, izdala Fakulteta za strojništvo, Maribor. m-576
Kavčnik Alojzij, Stara cesta 23, Brezovica pri Ljubljani, dovolilnici za mednarodni
prevoz. 1. dovolilnica je Hrvaška tretja - številka 3178, koda: PO16968, 2. dovolilnica
je Makedonska tretja - številka 3240, koda:
PO01710, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, oddelek dovolilnic, izdani leta 2011.
gnp-329435
Klavž Petra, Andraž 41B, Polzela, študentsko izkaznico, št. 81664742, izdala
EPF, Maribor. m-540
Kostelac Romina, Komenskega ulica 16, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41090266, izdala Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnq-329280
Košak Jaka, Brejčeva ulica 29A, Domžale, študentsko izkaznico, št. 21110321,
izdala Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. gny-329322
Košec Robert, Štrekličeva 14, Ljubečna,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, izdano leta 2007,
št. 619045, na Inter.es izob. in svet. d.o.o.,
Višja strokovna šola Ljubljana. m-543
Kovačević Anita, Spodnji trg 4, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 19528801,
izdala Ekonomska fakulteta. gnb-329345
Kovačič Benjamin, Cesta oktobrskih žrtev 5a, Šentjernej, študentsko izkaznico, št.
41060147, izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana. gnf-329341
Kragl Denis, Šilihova ulica 3A, Žalec, študentsko izkaznico, št. 23110052, izdala Fakulteta za strojništvo, Ljubljana. gnb-329320
Kreculj Blaž, Taborska cesta 33C, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19540337,
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izdala Univerzitetna poslovna in ekonomska
šola, Ljubljana. gnx-329323
Kukovec Tim, Dogoška cesta 63, Maribor, študentsko izkaznico, št. F0012858,
izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. m-562
Lah Sara, Linhartova 2, Mengeš, študentsko izkaznico, št. 21100121 (izdana na
priimek Behič), izdala Fakulteta za družbene
vede, Univerza v Ljubljani. gnu-329301
Lepen Marina, Ulica Tomšičeve brigade 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19398976, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gng-329444
Levičnik Špela, Selo pri Pancah 3, Ljubljana - Dobrunje, študentsko izkaznico, št.
37110002, izdala Veterinarska fakulteta,
Univerza v Ljubljani. gno-329307
Mataln Mitja, Spodnja Polskava 185, Pragersko, študentsko izkaznico, št. 30804248,
izdala Medicinska fakulteta, Maribor. m-552
Matjaž Farkaš s.p., Dobrna 3D, Dobrna,
potrdilo za voznika Sejada Bešić, veljavno
do 5. 5. 2011, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, št. 006910/MJ13-21728/2010, izdano leta 2010. gnt-329452
Matjaž Farkaš s.p., Dobrna 3D, Dobrna,
potrdilo za voznika Jerka Levačič, veljavno
do 29. 2. 2012, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, št. 006910/
SŠD13-3-1486/2011, izdano leta 2011.
gns-329453
Matjaž Farkaš s.p., Dobrna 3D, Dobrna,
potrdilo za voznika Smaila Alibabić, veljavno
do 16. 10. 2012, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, št. 006910/AD132-4323/2011, izdano leta 2011. gnq-329455
Matjaž Farkaš s.p., Dobrna 3D, Dobrna,
licenco, številka 00691/001, za vozilo MAN,
registrska številka CE P7-466. gnp-329456
Misja Gabriela, Pokopališka cesta 12,
Gornja Radgona, študentsko izkaznico, št.
01011739, izdala Pedagoška fakulteta, Ljubljana. gnv-329350
Mladenov Aleksandar, Potoče 10, Preddvor, študentsko izkaznico, št. 63080372, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnk-329436
Murovec Nuša Katarina, Ribniško selo,
Terčeva ulica 43, Maribor, študentsko izkaznico, št. 25007185, izdala Fakulteta za
arhitekturo. gnn-329358
Nebernik Tine, Dobrije 1, Ravne na Koroškem, študentsko izkaznico, št. 63110305,
izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana. gnu-329326
Nečimer Alen, Nad tovarno 21, Prebold,
študentsko izkaznico, št. 19456705, izdala
Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gni-329442
Nerat Tamara, Kardeljeva 57, Maribor,
študentsko izkaznico, št. F0011637, izdala
Univerza v Mariboru. m-538
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnico - Rusko tretjo, oznaka države 643/11, za državo Rusijo, številka
dovolilnice 0550379. gnk-329336
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, dovolilnico, oznaka države 191-11, za državo HR, številka dovolilnice 0000548. gnj-329337
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnico - Rusko tretjo, oznaka države 643/11, za državo RUS, številka
dovolilnice 0548888. gni-329338
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnico - Rusko tretjo, oznaka države 643/11, za državo RUS, številka
dovolilnice 0548898. gnh-329339

Paulič Dejan, Gunduličeva ulica 3, Maribor, študentsko izkaznico, št. E1015627,
izdala FERI, Maribor. m-574
Pavel Pečelin s.p., Bedrih 42, Žiri, licenco, številka 000264, za vozilo 000264/003,
registrska številka KR 37 97C. gnd-329318
Piber Sebastjan, Bodešče 2C, Bled, študentsko izkaznico, št. 231101115, izdala Fakulteta za strojništvo. gnj-329287
Pintarič Anja, Sp. Ščavnica 78A, Gornja Radgona, študentsko izkaznico, št.
30809726, izdala Medicinska fakulteta, Maribor. m-555
Pirc Marko, Poštna ulica 3A, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 12638, izdala Fakulteta
za družbene vede, Ljubljana. gnk-329315
Pišljar Peter, Godovič 40E, Godovič,
študentsko izkaznico, št. 63050481, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gng-329290
Pleško Ana, Cankarjevo nabrežje 3, Ljubljana, vozno karto, izdal LPP Ljubljana, mesečna - URBANA. gns-329303
Pleško Ana, Cankarjevo nabrežje 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18110728,
izdala Filozofska fakulteta, Ljubljana.
gnm-329309
POB d.o.o., Cesta 25. junija 1N, Nova
Gorica, licenco, za vozilo audi A6/3.0. registrska številka GO-KA-420. gnl-329335
Podgoršek Rok, Stopče 3B, Grobelno,
študentsko izkaznico, št. E1047235, izdala
FERI, Univerza v Mariboru. m-529
Poropat Mojca, Ruperče 29, Malečnik,
študentsko izkaznico, št. F0022732, izdala
Filozofska fakulteta, Maribor. m-570
Potočnik
Igor,
Strossmayerjeva 15, Maribor, voznikovo kartico, številka
1070500011962010, izdajatelj Cetis d.d.
m-571
Prelog Anja, Na postajo 11, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 30804394, izdala Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru. m-541
Primožič Jure, Praprotno 16, Selca, študentsko izkaznico, št. 31100204, izdala Fakulteta za farmacijo, Ljubljana. gnp-329281
Prolog Anja, Ulica Milčinskega 2, Celje,
študentsko izkaznico, št. F0006152, izdala
Filozofska fakulteta, Maribor. m-554
Reibenschuh Anton, Metava 40A, Malečnik, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500029447000. gnl-329285
Sajnker Aljaž, Zadobrova 90A, Škofja
vas, študentsko izkaznico, št. 93642063,
izdala Fakulteta za gradbeništvo, Maribor.
m-557
Sel Tara, Rašpoh 62, Kamnica, študentsko izkaznico, št. 81657676, izdala EPF,
Maribor. m-530
Sindikat SVIZ, Ulica oktobrske revolucije 1, Izola - Isola, štampiljko okrogle oblike,
premera 35 cm. Na zunanjem robu je napis:
SINDIKAT VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE. pod
tem pa: Sindacato sloveno dell'educazione
dell' istruzione della scienza e della cultura. V sredini je napis SVIZ, pod njim SE-OŠ DANTE ALIGHIERI ISOLA-IZOLA.
gne-329367
Skok Jan, Kvedrova cesta 32, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19483539, izdala
Ekonomska fakulteta. gne-329421
Strgar Manca, Pod Hruševco 15, Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič.
gnn-329308
Strmšek Aljaž, Radvanjska 63, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska šolo Maribor, št. 0006045661. m-551
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Sušin Tjaša, Prešernova cesta 4, Krško, študentsko izkaznico, št. 71100163,
izdala Biotehniška fakulteta, Ljubljana.
gnh-329443
Svetelj Luka, Moše 2C, Smlednik, študentsko izkaznico, št. 19505278, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gnz-329321
Šink Kim, Parecag 136, Piran - Pirano,
študentsko izkaznico, št. 18101069, izdala
Filozofska fakulteta. gno-329357
Šinkovec Uroš, Račica 36B, Loka pri
Zidanem Mostu, študentsko izkaznico, št.
31260142, izdala Fakulteta za farmacijo,
Ljubljana. gne-329342
Šmigoc Jernej, Repišče 48A, Zgornji Leskovec, študentsko izkaznico, št. 37001101,
izdala Veterinarska fakulteta, Ljubljana.
gnr-329354
Trampuš Anže, Seničica 25, Medvode, študentsko izkaznico, št. 32010052,
izdala Naravoslovnotehniška fakulteta.
gnx-329298
Transport R. D., d.o.o., Pečke 6, Makole, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500023294000, izdana na ime Dominik
Skledar (Pečke 6, Makole), izdajatelj Cetis
d.d. gnl-329460
Tržan Špela, Kulturniška ulica 17, Celje, študentsko izkaznico, št. 41110005,
izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana.
gnw-329324
Vasle Špela, Savska cesta 12, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41110197, izdala
Medicinska fakulteta. gnz-329296
Vrhovnik Anže, Godešič 125, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 63050134,
izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnx-329423
Vučenovič Sebastjan, Borova vas 3, Maribor, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija
Maribor. m-533
Weissrot Denis, Srednje 2A, Brestanica,
študentsko izkaznico, št. F0026660, izdala
Filozofska fakulteta, Maribor. m-560
Zapečnik Franc, Hudi Kot 7, Ribnica na Pohorju, študentsko izkaznico, št.
81665842, izdala EPF, Maribor. m-544
Zdešar Nejca, Belo 3, Medvode, študentsko izkaznico, št. 31220131, izdala Fakulteta za farmacijo, Ljubljana. gnn-329312
Zupanc Urban, Florjanov trg 4, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 41080087, izdala Univerza v Ljubljani. gni-329313
Zver Janja, Ižakovci 69a, Beltinci, študentsko izkaznico, št. 41040164, izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana. gng-329340
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