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Javni razpisi
Št. 4301-28/2012/39

Ob-2549/13

Obvestilo o zaprtju razpisa
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja zaprtje javnega razpisa za pridobitev sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za
sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni
navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti.
Javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za sofinanciranje
tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na
rezultate razvojno–raziskovalnih aktivnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/12 z dne 27. 7. 2012,
št. objave Ob-3699/12, stran 1729 do 1732, se zaradi
ne – odziva prijaviteljev v okviru zadnjega odpiranja
vlog, zapre.
Zaprtje javnega razpisa stopi v veljavo naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 2130-13-0177

Ob-2555/13
Javni razpis

za sofinanciranje projektov bilateralne
mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam
v razvoju na področju regionalnega razvoja
1. Proračunski uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: MGRT), Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
tel. 01/32-01-300, faks 01/32-01-301.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa:
pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne
pomoči Slovenije državam v razvoju na področju regionalnega razvoja je Zakon o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – ZDU-1-UPB4, 89/07, 126/07 – ZUP-E,
48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, in 21/13 –
ZVRS-G), Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 24/05 – ZVRS-UPB1, 109/08 in 38/10 – ZUKN,
8/12 in 21/13), Zakon o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – ZJF-UPB4, 14/13 (popr.) in 110/11 – ZDIU12),
Proračun Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list
RS, št. 104/12), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS,
št. 104/12, ZIPRS1314), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11
– ZSRR-2, 57/12 in ZSRR-2A), Pravilnik o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni

list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 96/10 –
ZIPRS1112 in 3/13), Zakon o mednarodnem razvojnem
sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06) (v nadaljnjem
besedilu: Zakon) in Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta
2015 (Uradni list RS, št. 73/08) (v nadaljnjem besedilu:
Resolucija), Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006, z dne
15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči de minimis (UL ES L št. 379, 28. 12. 2006,
vključno z vsemi spremembami) in Uredbe Komisije
(EU) št 360/2012, z dne 26. 4. 2012 o uporabi členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena ter Sklepa Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo o začetku postopka
javnega razpisa in imenovanja strokovne komisije za
izvedbo postopka JR za sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam
v razvoju na področju regionalnega razvoja v letu 2013
št. 4300-3/2013/3.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je: sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije
državam v razvoju na področju regionalnega razvoja
v skladu z Resolucijo in na podlagi Zakona.
Upravičeni so projekti v partnerskih državah, ki so
bile z Resolucijo določene kot geografska prednostna
področja za slovensko uradno razvojno pomoč, in sicer
v Makedoniji, Črni gori, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Albaniji, na Kosovu, v Moldovi in Zelenortskih otokih.
Prednost bodo imeli projekti usmerjeni v države,
s katerimi ima Slovenija že sklenjene, ratificirane in veljavne dvostranske sporazume o razvojnem sodelovanju
in sicer Makedonijo, Črno goro, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Albanijo in Kosovom.
Upravičeni so:
projekti tehnične pomoči, ki spodbujajo mednarodno sodelovanje slovenskih regionalnih razvojnih agencij in drugih razvojnih institucij ter njihovo uveljavljanje
v partnerskih državah s pomočjo prenosa znanja in izkušenj ter usposabljanja partnerskih držav na področju
regionalnega in gospodarskega razvoja. Aktivnosti se
izvajajo za administracije partnerskih držav in nevladne
institucije na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju in lahko obsegajo naslednja področja:
– vzpostavljanje in usposabljanje regionalnih razvojnih agencij in drugih institucij za spodbujanje regionalnega in gospodarskega razvoja in priprava regionalnih razvojnih projektov, sofinanciranih iz EU skladov in
ostalih mednarodnih donatorjev, na lokalni in regionalni
ravni,
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– sodelovanje v EU programih čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja,
– prenos dobrih praks s področja gospodarskega
sodelovanja na regionalni in lokalni ravni.
Upravičeni so projekti, ki so usmerjeni v prednostne
naloge, za katere pri partnerski državi obstaja povpraševanje in so izražene v nacionalnih, regionalnih in občinskih razvojnih strategijah. Izvedba projektnih aktivnosti
mora potekati v tesnem sodelovanju z ustreznimi institucijami v partnerski državi in v koordinaciji z ostalimi
relevantnimi donatorji.
Prijavitelj lahko prijavi en sam projekt bilateralne
mednarodne razvojne pomoči. Prijavitelji morajo pri pripravi projekta upoštevati aktivnosti ostalih donatorjev na
področjih, ki so vključena v prijavo in usmeritve Republike Slovenije na področju mednarodnega razvojnega
sodelovanja.
4. Prijavitelji in upravičenci za dodelitev sredstev
Prijavitelji in upravičenci do sredstev sofinanciranja so:
– regionalne razvojne agencije in druge razvojne
institucije, ki opravljajo splošne razvojne naloge v razvojnih regijah, po evidenci MGRT na dan 13. 3. 2013.
Predlagatelji zahtevkov za izplačilo so upravičenci
in prijavitelji iz zgornjega odstavka.
5. Upravičeni stroški in merila za dodelitev sredstev
Upravičeni stroški:
– morajo biti povezani s predmetom razpisa in predvideni v finančni konstrukciji projekta, ki je del obrazca
za prijavo na razpis;
– morajo biti potrebni za uspešno izvajanje projekta;
– morajo biti razumni in v skladu z načeli gospodarnosti, dobrega finančnega poslovanja in upravljanja,
zlasti glede stroškovne učinkovitosti oziroma morajo
nastati ob upoštevanju zakona, ki ureja javno naročanje,
če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu;
– mora jih ustvariti prijavitelj in jih evidentirati v svojih računskih izkazih, na ločenem stroškovnem mestu
v skladu z ustrezno računovodsko prakso ter prijaviti
v skladu z zahtevami veljavne računovodske prakse ter
v skladu s pravili davčne in socialne zakonodaje;
– morajo biti opredeljivi in preverljivi;
– notranji računovodski in revizijski postopki prijavitelja morajo dopuščati neposredno primerljivost stroškov
in prihodkov, prijavljenih v zvezi z izvajanjem dejavnosti,
z ustreznimi računovodskimi izkazi in podpornimi dokumenti s spremljajočo dokumentacijo;
– stroški in izdatki morajo nastati v časovnem obdobju izvajanja projekta, ki je določen s pogodbo.
V zvezi s sofinanciranjem projektov so upravičeni naslednji stroški, če ustrezajo kriterijem, določenim
v prejšnjem odstavku in so nastali v obdobju od objave
javnega razpisa do 18. 10. 2013:
– stroški dela, potrebnega za izvedbo projekta;
– potni stroški z nočitvami in dnevnice za zaposlene
pri prijavitelju, če jih je moč upravičiti z izvajanjem projekta in so skladni z običajno prakso na tem področju;
– nakup blaga in storitev, najem prostorov za organizacijo dogodkov v okviru projekta izven naslova
prijavitelja, tiskanje gradiv ipd.;
– neposredni administrativni stroški ter posredni stroški, če prijavitelj predloži ustrezna dokazila
za vse nastale posredne stroške. Posredni stroški se
izračunajo po ključu »število opravljenih ur na projektu/skupno število opravljenih ur v organizaciji v istem
obdobju«. Višina posrednih stroškov in neposrednih
administrativnih stroškov ne sme presegati 7 % vrednosti projekta.
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Upravičeni stroški so sofinancirani do 90 %, vendar
največ do višine zneska opredeljenega v finančni konstrukciji prijavitelja. Dokazujejo se s končnim poročilom
(obrazec št. 5) o izvedbi projekta, z izdelki in drugimi
dokazili o izvedbi ter finančno dokumentacijo.
Izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja
mora biti nepridobitno. Kot nepridobitno se šteje izvajanje projekta z zaključeno finančno konstrukcijo, iz katere
je nedvoumno razvidno, da izvajalec iz naslova projekta
ne pridobiva dobička, ali pa dobiček nedvoumno usmerja v druge programe ali projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja.
Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih merilih:
– Vsebinska kakovost predloga: usklajenost vsebine in ciljev projekta s predmetom razpisa; indikatorji
projekta ter spremljanje doseganja ciljev, rezultatov in
učinkov, ki so navedeni tudi v matriki logičnega okvira
projekta; usklajenost vsebine in ciljev projekta s potrebami države, regionalne oziroma lokalne skupnosti države
prejemnice; sodelovanje gospodarskih družb, slovenskih občin, reprezentativnih združenj občin, nevladnih
organizacij in ostalih relevantnih partnerjev; vključenost
partnerskih regionalnih razvojnih agencij, gospodarskih
družb, občin, reprezentativnih združenj občin, lokalnih
skupnosti, nevladnih organizacij in ostalih relevantnih
partnerjev v državi prejemnici (47 točk);
– Trajnost rezultatov projekta: sodelovanje z mediji;
trajnost načrtovanih rezultatov projekta (20 točk);
– Stroškovna učinkovitost projekta: racionalnost in
smotrnost porabe finančnih sredstev; stroškovna učinkovitost projekta in sofinanciranje prijavitelja (26 točk);
– Reference prijavitelja in vodje ter sodelavcev projekta pri podobnih projektih (7 točk).
Sofinancirani bodo tisti projekti, ki bodo na podlagi
ovrednotenja meril iz 5. točke razpisa dobili vsaj 70 %
možnih točk. V primeru, da je projektov, ki izpolnjujejo
ta pogoj več, si MGRT pridržuje možnost, da sofinancira
projekte z največ doseženimi točkami oziroma da sofinancira samo posamezne aktivnosti projekta.
6. Obseg sofinanciranja
Za namen bilateralne mednarodne razvojne pomoči
Slovenije državam v razvoju na področju regionalnega
razvoja je namenjenih skupaj 129.000 EUR. Sredstva
so zagotovljena na proračunski postavki proračuna RS
110610 – Mednarodno razvojno sodelovanje.
Indikativna razdelitev sredstev
Projekti, sofinancirani na podlagi tega razpisa, lahko prejmejo sredstva v višini največ 90 % vrednosti
projekta brez DDV, pri čemer se upošteva finančna konstrukcija projekta priložena s strani prijavitelja. DDV ni
upravičen strošek. Vrednost sofinanciranja posameznega projekta lahko znaša do največ 64.500 EUR. MGRT
si pridržuje pravico, da sofinancira samo posamezne
aktivnosti projekta.
Pomoč na podlagi pravila de minimis:
Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije
(ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU
L 379, 28. 12. 2006, str. 5 – 10) – (sklic na Uredbo Komisije ES):
– da pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo
vozil za cestni prevoz tovora;
– intenzivnost pomoči: da skupna vrednost pomoči,
dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne bo presegla 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen
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pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR);
– prejemniki pomoči – izključitev sektorjev: do de
minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
a. ribištva in ribogojstva,
b. premogovništva,
c. primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
d. pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce;
e. podjetja v težavah;
– da pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo;
– da pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe
domačega blaga pred rabo uvoženega;
– kumulacija: če je prejemnik za iste upravičene
stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno
pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči
dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči;
– izjava: da bo priglasitelj od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o:
1. že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
2. drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene
stroške
in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de
minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– da bo dajalec pomoči pisno obvestil prejemnika,
da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.
7. Roki za porabo sredstev
Skrajni rok za posredovanje končnega zahtevka
(obrazec št. 4) za izplačilo iz proračuna za leto 2013 na
osnovi končnega poročila (obrazca št. 5) ter finančne
dokumentacije (v skladu s prilogo 1 in obrazcem št. 7)
je do vključno 18. 10. 2013.
Hkrati z zahtevkom je potrebno posredovati končno
poročilo v tiskani in elektronski obliki na zgoščenki. Priloženi morajo biti tudi izdelki in druga dokazila o izvedbi
projekta.
Če sredstva ne bi bila porabljena za namene, za
katere so bila dodeljena, ali bi se sredstva kakorkoli
odtujila, ima MGRT pravico zahtevati takojšnje vračilo
vseh že prejetih sredstev v enkratnem znesku s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila
do dneva vračila.
8. Način prijave in razpisni rok
Kot pravočasne bodo upoštevane vse vloge, ki
bodo prispele na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana v glavno pisarno (6. nadstropje) do 31. 5. 2013, v zaprti
ovojnici, z navedbo: »Ne odpiraj – vloga!« »Javni razpis
za sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju
regionalnega razvoja v letu 2013« na sprednji strani in
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z jasno navedenim nazivom in naslovom prijavitelja vloge. V obrazcu št. 7 je osnutek ovojnice, ki ga lahko le
izpolnite in prilepite na ovojnico, ali pa njegovo vsebino
točno izpišite.
Vloga poslana po pošti se šteje, da je prispela pravočasno, če je poslana priporočeno po pošti v roku določenem v razpisu do vključno zadnjega dne (poštni žig
31. 5. 2013). Osebno dostavljena vloga na isti naslov se
šteje, da je prispela pravočasno, če je knjižena v glavni
pisarni do 31. 5. 2013 do 14. ure.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene, ne bodo
upravičene do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene
prijavitelju neodprte. V primeru, da na ovojnici ne bo naslova pošiljatelja, bo komisija najprej odprla vlogo in bo
nato vrnjena na naslov pošiljatelja (prijavitelja).
Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloge morajo biti v slovenskem jeziku, vsi zneski
v njej morajo biti prikazani v evrih (EUR).
9. Popolna vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj do predpisanega
roka za oddajo vloge predloži:
a. izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni obrazec
iz razpisne dokumentacije (obrazec št. 1),
b. izpolnjeno, podpisano in žigosano Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 2),
c. parafiran in podpisan vzorec pogodbe (obrazec
št. 3),
d. pismo podpore projektu v originalu s strani
ustrezne institucije v partnerski državi. Pismo podpore projektu s strani ustrezne institucije v partnerski
državi je potrebno priložiti v jeziku partnerske države
in slovenskem ali angleškem prevodu. V primeru, da
so v projekt vključene tudi slovenske nevladne organizacije, občine, reprezentativna združenja občin, gospodarske družbe in ostali relevantni partnerji, morajo
biti vlogi priložene podpisane in žigosane izjave le-teh
o sodelovanju.
10. Odpiranje vlog
Odpiranje in ocenjevanje vlog bo opravila strokovna
komisija, imenovana s sklepom št. 4300-3/2013/3, z dne
13. 3. 2013. Javno odpiranje vlog bo 4. 6. 2013 ob 8. uri,
v sejni sobi 735 MGRT/7. nadstropje, Dunajska 58, 1000
Ljubljana.
Pozivanje k dopolnitvi posamezne formalno nepopolne vloge bo izvedeno v roku osmih dni od odpiranja
vloge. Prijavitelj bo lahko vlogo dopolnil v roku osmih dni
od prejema poziva za dopolnitev vloge. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Nepopolna
vloga, ki jo prijavitelj v zahtevanem roku ne dopolni, se
zavrže.
Kadar se ob preverjanju vloge pojavi dvom o namenu oziroma kadar so navedbe nejasne in dvoumne,
se lahko prijavitelja pozove k dodatnim obrazložitvam.
Prijavitelj bo lahko podal obrazložitve v roku osmih dni
od prejema poziva.
11. Izid javnega razpisa in pritožbeni postopek
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 90 dni od datuma odpiranja
vlog.
Sklep o dodelitvi sredstev izda minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zoper sklep o odločitvi glede
vloge za dodelitev sofinanciranja ni pritožbe, dopusten je
upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku
trideset dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno vloženo na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku.
Tožbi je potrebno priložiti upravni akt, ki se izpodbija,
v izvirniku, prepisu ali kopiji.
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Tožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet tožbe ne morejo biti
postavljena merila za ocenjevanje vloge.
Vložena tožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in
zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
prijavitelji.
MGRT bo z izbranimi izvajalci sklenilo ustrezne
pogodbe. Izbrani izvajalci se morajo na poziv MGRT
k sklenitvi pogodbe odzvati v roku osmih dni od dneva
prejema sklepa o sofinanciranju. V nasprotnem primeru
se šteje, da je prejemnik odstopil od svoje zahteve za
dodelitev sredstev.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri se lahko dvigne
razpisna dokumentacija in pridobijo informacije
Razpisna dokumentacija, ki velja tudi kot navodilo,
je od objave razpisa na razpolago na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:
http://www.mgrt.gov.si/.
Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na
voljo vsak delovni dan med 10. in 11.30 pri kontaktni osebi: Špela Dragar, tel. 01/32-01-417, e-naslov:
spela.dragar@gov.si ali Maja Humar, tel. 01/32-01-392,
e-naslov: maja.humar@gov.si, Dunajska cesta 58, Ljub
ljana. Vsa vprašanja je potrebno nasloviti pisno na naveden e-naslov. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori
objavljala na spletni strani MGRT. Pošiljatelj vprašanj
ne bo objavljen.
Vsebina razpisne dokumentacije, ki je objavljena na
spletni strani MGRT:
1. Prijavni obrazec (obrazec št. 1)
2. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji in potrditev
verodostojnosti podatkov (obrazec št. 2)
3. Vzorec pogodbe (obrazec št. 3)
4. Obvezna oblika zahtevka za sofinanciranje
(obrazec št. 4)
5. Obvezna oblika končnega poročila (obrazec št. 5)
6. Pravilna oprema ovojnice za prijavo na javni razpis (obrazec št. 6)
7. Zbirnik regresa zaposlenega na projektu (obrazec št. 7)
8. Finančna dokumentacija projekta – dokazila po
kategoriji izdatka (priloga 1).
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MERILA ZA OCENJEVANJE (5. točka razpisa)
Število
možnih
točk

Število
dodeljenih
točk

1. Vsebinska kakovost predloga

47

X

Usklajenost vsebine in ciljev projekta s predmetom razpisa

15

X

a) Analiza problematike, ki jo naslavlja projekt
− Analiza je podkrepljena s kazalniki in vrednostmi
− Analiza ni v celoti podkrepljena s kazalniki in vrednostmi
− Analize ni

b) Usklajenost predloga s predmetom razpisa in razvojni
pomen projekta
− Predlog je v celoti usklajen s predmetom razpisa in
razvojno naravnan
− Predlog je delno usklajen s predmetom razpisa in delno
razvojno naravnan
− Predlog ni usklajen s predmetom razpisa in ni razvojno
naravnan

c) Jasnost in izvedljivost načrta aktivnosti
− Načrt aktivnosti je jasen in podrobno razložen, aktivnosti so
izvedljive
− Načrt aktivnosti je srednje jasen, aktivnosti so deloma
izvedljive
− Načrt aktivnosti ni jasen, aktivnosti so deloma izvedljive

4
4
2
0

X

6

X

MERILO

6
2
0
5
5

X

2
0

Indikatorji projekta ter spremljanje doseganja ciljev, rezultatov
in učinkov, ki so navedeni v prijavnici projekta

9

X

a) Opredelitev indikatorjev (ciljev, rezultatov, aktivnosti), ki so
kvantificirani ter objektivno preverljivi
− Indikatorji zaobjemajo poglavitne aktivnosti projekta in so
kvantificirani ter objektivno preverljivi
− Indikatorji delno pokrivajo aktivnosti projekta ter so delno
objektivno preverljivi
− Indikatorji niso kvantificirani ter objektivno preverljivi

7

X

b) Načrt spremljanja doseganja rezultatov in učinkov projekta
je ustrezen
− Je ustrezen in predvideva časovni okvir
− Je manj ustrezen
− Ni ustrezen

2

Usklajenost vsebine in ciljev projekta s potrebami države,
regionalne ali lokalne skupnosti države prejemnice

8

X

Ali in v kakšni meri predlog dokazuje, da sta splošni in
specifični cilj projekta usklajena s potrebami države oz.
regionalne ali lokalne skupnosti države prejemnice?
− Predlog v celoti dokazuje in dokumentira usklajenost
splošnega cilja in specifičnega namena projekta s potrebami
države oz. regionalne ali lokalne skupnosti države
prejemnice

8

X

7
3
0
X

2
1
0

8
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Predlog deloma dokazuje usklajenost splošnega cilja in
specifičnega namena projekta s potrebami države oz.
regionalne ali lokalne skupnosti države prejemnice
Predlog ne dokazuje usklajenosti splošnega cilja in
specifičnega namena projekta s potrebami države oz.
regionalne ali lokalne skupnosti države prejemnice

4

Sodelovanje gospodarskih družb ,slovenskih občin,
reprezentativnih združenj občin, nevladnih organizacij in
ostalih relevantnih partnerjev

7

−
−

−

−

−

Vključitev gospodarskih družb, slovenskih občin,
reprezentativnih združenj občin, nevladnih organizacij in
ostalih relevantnih partnerjev je vedno relevantna in
kvalitetna; Prispevek partnerjev k doseganju učinkov in
rezultatov projekta je vedno ustrezen
Vključitev gospodarskih družb, slovenskih občin,
reprezentativnih združenj občin, nevladnih organizacij in
ostalih relevantnih partnerjev je deloma relevantna in
kvalitetna; Prispevek partnerjev k doseganju učinkov in
rezultatov projekta ni vedno ustrezen
Vključitev gospodarskih družb, slovenskih občin,
reprezentativnih združenj občin, nevladnih organizacij in
ostalih relevantnih partnerjev ni relevantna in kvalitetna;
Prispevek partnerjev k doseganju učinkov in rezultatov
projekta ni ustrezen

Vključenost partnerskih regionalnih razvojnih agencij,
gospodarskih družb, občin, reprezentativnih združenj občin,
lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in ostalih
relevantnih partnerjev v državi prejemnici
−

−

−

Vključitev regionalnih razvojnih agencij, gospodarskih družb,
občin, reprezentativnih združenj občin, gospodarskih
družb,nevladnih organizacij in ostalih relevantnih partnerjev v
državi prejemnici je vedno relevantna in kvalitetna; Prispevek
partnerjev k doseganju učinkov in rezultatov projekta je
vedno ustrezen
Vključitev regionalnih razvojnih agencij, gospodarskih družb,
občin, reprezentativnih združenj občin, nevladnih organizacij
in ostalih relevantnih partnerjev v državi prejemnici je deloma
relevantna in kvalitetna; Prispevek partnerjev k doseganju
učinkov in rezultatov projekta ni vedno ustrezen
Vključitev regionalnih razvojnih agencij, gospodarskih družb,
občin, reprezentativnih združenj občin, nevladnih organizacij
in ostalih relevantnih partnerjev v državi prejemnici ni
relevantna in kvalitetna; Prispevek partnerjev k doseganju
učinkov in rezultatov projekta ni ustrezen

2. Trajnost rezultatov projekta
Sodelovanje z mediji
− Predvidene metode/orodja za obveščanje in informiranje
javnosti o projektu so primerne ter vključujejo izvirne
metode/orodja/pristope obveščanja in informiranja javnosti
− Predvidene metode/orodja za obveščanje in informiranje
javnosti o projektu niso primerne ter ne vključujejo izvirnih
metod/orodij/pristopov obveščanja in informiranja javnosti

0

X

7

3

0

8

X

8

4

0






3


0
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Trajnost načrtovanih rezultatov projekta
− Pričakovani rezultati so organizacijsko in finančno trajnostni,
saj se bodo aktivnosti lahko nadaljevale z vzpostavljenimi
lokalnimi in regionalnimi strukturami tudi po preteku projekta.
Vzpostavljeno in/ali poglobljeno je sodelovanje med
gospodarskimi in negospodarskimi subjekti.
− Pričakovani rezultati so organizacijsko in finančno delno
trajnostni, saj se bodo aktivnosti lahko le delno nadaljevale z
vzpostavljenimi lokalnimi in regionalnimi strukturami tudi po
preteku projekta. Sodelovanje med gospodarskimi in
negospodarskimi subjekti je deloma vzpostavljeno in/ali
poglobljeno.
− Pričakovani rezultati niso organizacijsko in finančno
trajnostni, saj se aktivnosti z vzpostavljenimi lokalnimi in
regionalnimi strukturami ne bodo mogle nadaljevati tudi po
preteku projekta
− Pričakovani rezultati so trajnostni na ravni politik, saj imajo
pričakovani učinek na strukturni ravni v državi prejemnici
− Pričakovani rezultati niso trajnostni na ravni politik, saj
nimajo pričakovanega učinka na strukturni ravni v državi
prejemnici

17
15

X

3. Stroškovna učinkovitost projekta

26

X

a) Racionalnost in smotrnost porabe finančnih sredstev
− Finančna konstrukcija je podrobno utemeljena
− Finančna konstrukcija ni v celoti podrobno utemeljena
− Finančna konstrukcija ni podrobno utemeljena
− Predlagani stroški so ustrezni, potrebni za izvedbo projekta
glede na predvidene dejavnosti
− Predlagani stroški niso v celoti ustrezni in potrebni za
izvedbo projekta glede na predvidene dejavnosti
− Predlagani stroški niso ustrezni, niso potrebni za izvedbo
projekta glede na predvidene dejavnosti

10
4
2
0
6

X

b) Stroškovna učinkovitost projekta
− Predvidena sredstva po kategorijah zagotavljajo učinkovito
izvedbo projekta
− Predvidena sredstva po kategorijah zagotavljajo delno
učinkovito izvedbo projekta
− Predvidena sredstva po kategorijah ne zagotavljajo
učinkovite izvedbe projekta

11
11

c) Sofinanciranje prijavitelja
− Sofinanciranje prijavitelja presega 20% skupne vrednosti
projekta brez DDV
− Sofinanciranje prijavitelja znaša 10%20% skupne vrednosti
projekta brez DDV

5
5

4. Reference

7

X

a) Reference vodje in sodelavcev projekta
− Vodja projekta ima izkušnje z vodenjem razvojnih projektov
podobne vrednosti in kompleksnosti
− Vodja projekta nima izkušenj z vodenjem podobnih
projektov

4
2

X

6

0

2
0

2
0
X

5
0
X

0

0
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Sodelavci projekta imajo zadosti specifičnega znanja in
kompetenc za izvedbo projekta
Sodelavci projekta nimajo zadosti specifičnega znanja in
kompetenc za izvedbo projekta

2

b) Reference prijavitelja
− Prijavitelj ima že uspešno izvedenih 5 (pet) ali več
mednarodnih razvojnih projektov podobne zahtevnosti
− Prijavitelj ima že uspešno izvedene 3 (tri) ali 4 (štiri)
mednarodne razvojne projekte podobne zahtevnosti
− Prijavitelj ima že uspešno izvedena 2 (dva) mednarodna
razvojna projekta podobne zahtevnosti

3
3

−
−

0

2
1




Največje število možnih točk
Doseženo skupno število točk

X



Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ob-2548/13
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo v skladu z 14. členom
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) zastopa
dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost
in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana.
2. Predmet prodaje: stanovanje št. 6 v drugi etaži,
v stavbi št. 3477, k.o. 964 – Velenje (ID 964-3477-6), na
naslovu Kardeljev trg 10, 3320 Velenje. Stanovanje je
vpisano v zemljiški knjigi na RS.
Stanovanje št. 6 predstavlja kuhinjo z jedilnim kotom, dnevno sobo, hodnik, kopalnico, shrambo, balkon in kletni prostor. Skupna površina stanovanja znaša 44,15 m2.
Stanovanje ni zasedeno.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena: 46.750,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Izklicna
cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega
davka na promet z nepremičninami, ki pa ga bo plačal
kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu podpisane
pogodbe na račun prodajalca.
Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva
k podpisu pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, dne 28. 5. 2013,
z začetkom ob 10. uri.

7. Drugi pogoji:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin,
b. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo
o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na
dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni,
c. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10 % varščini od izklicne cene za nepremičnino, za katero dražijo. Varščina se plača na račun, št. 01100-6300109972, sklic na št.: 18
33308-7200994-860110,
d. dražitelj mora na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju se varščina
všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku
15 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj
ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača
kupnine v roku 8 dni po prejemu pogodbe, se vplačana
varščina zadrži, ter se nepremičnina ponudi v nakup
drugemu najugodnejšemu ponudniku,
e. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke, bodo po sklepu komisije,
ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka,
f. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi
davek na promet nepremičnin plača kupec,
g. dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše
izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem
nepremičnine,
h. nepremičnine so na prodaj po načelu videno–kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla.
9. Informacije: za dodatne informacije v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine se obrnite na Aleša Rajliča, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova ulica 16, Ljubljana, e-pošta: ales.rajlic@gov.si.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
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Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 – ZJZP) in
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu z Odlokom
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe dobave, postavitve, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, 71/12) objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe dobave,
postavitve, vzdrževanje
in izvajanje javne razsvetljave
v Občini Gornja Radgona
Naročnik: Občina Gornja Radgona, Partizanska
cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave v Občini Gornja Radgona.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: deset let po
sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna
dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si.
6. Način, kraj in čas oddaje prijave: prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti
v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250
Gornja Radgona.
Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: Koncesija razsvetljava«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden
naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 10. 6.
2013, do 10. ure.
7. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne
dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka
za oddajo prijave.
7.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne
prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne
in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in
ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
7.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri
kontaktni osebi: Danilo Vlaj, tel. 02/564-38-22, e-pošta:
danilo.vlaj@gor-radgona.si in tel. 02/564-38-16, e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si.
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Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: danilo.vlaj@gor-radgona.si in tajnistvo.zupana@gor-radgona.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja
objavil na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.
gor-radgona.si.
8. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri
dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in
dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki
»dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Gornja
Radgona: www.gor-radgona.si.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za
oddajo prijave.
9. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko
najugodnejša ponudba.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena,
– reference,
– odzivni čas,
– trajanje odprave napak.
10. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1.
fazi konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji
za predložitev skupne prijave oziroma skupne ponudbe.
Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji
prijavitelja se ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem,
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje
rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne
rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam.
Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene
rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil
udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe,
na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem
postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti
po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh
po poteku roka za oddajo prijav.
11. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 14 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Gornja Radgona
Št. 030-3/2010

Ob-2558/13

Na podlagi Odloka o proračunu MO Slovenj Gradec za leto 2013 (Uradni list RS, št. 27/13) in 5. člena
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Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev
v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 20/10
z dne 12. 3. 2010) objavlja MO Slovenj Gradec
javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih društev
v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2013
I. Predmet razpisa: sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto
2013
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež in izvajajo aktivnosti v občini,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani
članarini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo redno turistično dejavnost na neprofitni ravni,
– da aktivno delujejo vsaj pol leta pred objavo razpisa,
– da imajo potrjen program s strani ustavnega organa društva,
– da redno dostavljajo občini poročilo (vključno
s finančnim) o realizaciji programov v preteklem letu
ter načrt aktivnosti za tekoče leto (vključno s finančnim
načrtom),
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega razpisa.
III. Vsebine in programi, ki so predmet sofinanciranja:
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne
dediščine ter urejanju okolja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.
IV. Višina zagotovljenih proračunskih sredstev:
9.500,00 EUR
V. Kriteriji in merila za izbor programov:
13. člen Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 20/10 z dne 12. 3. 2010):
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril in kriterijev:
1) število članov v društvu s plačano članarino
do 50 članov
od 51 do 100 članov
101 in več članov
sekcija, ki deluje v okviru društva

5 točk
10 točk
15 točk
10 točk

2) Aktivnosti v razpisanem letu:
Izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena
– predstavitev občine in društva na raznih sejmih,
razstavah in drugih prireditvah v Sloveniji (samo število predvidenih predstavitev, kraje predstavitve navedite
v poročilu) do 25 točk/predstavitev,
– predstavitev občine in društva na raznih sejmih,
razstavah in drugih prireditvah v tujini do 50 točk/predstavitev,
– izdajanje
promocijskega
materiala
do
25 točk/prom. material.

Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja turizma
– organizacija in izvedba raznih natečajev do
100 točk/projekt,
– organiziranje oziroma sodelovanje pri projektih,
ki pri skupni izvedbi povezujejo več turističnih in drugih
društev ter drugih subjektov v občini in izven občine, do
100 točk/projekt.
Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne
dediščine urejanja in olepševanja okolja, oblikovanje
turističnih produktov s področja rekreacijskih dejavnosti
– urejanje in vzdrževanje
kolesarskih, sprehajalnih in ostalih
tematskih poti
– urejanje in vzdrževanje razgledišč,
piknik prostorov, vzdrževanje
turistične signalizacije…,
– čistilne akcije

do 50 točk/leto
do 50 točk/leto
do 25 točk/leto

Organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena (sejmi,
razstave ...)
– poldnevna prireditev do 50 točk/prireditev,
– celodnevna prireditev do 100 točk/prireditev,
– večdnevna prireditev do 200 točk/prireditev,
– etnografske, etnološke prireditve do 100 točk/prireditev,
– ostale prireditve do 50 točk/prireditev,
– društvo je organizator in izvajalec prireditve do
100 točk/prireditev,
– v okviru prireditev sodeluje več društev do
25 točk/prireditev.
Aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine
za delovanje na področju turizma
– delavnice za otroke in mladino do 25 točk/prireditev.
Izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma
– organiziranje drugih delavnic, predavanj, predstavitev do 15 točk/delav., predav.,
– organiziranje strokovnih ekskurzij, ki se nanašajo
na področje delovanja društva, do 50 točk/leto,
– oblikovanje nove turistične ponudbe (programov)
do 100 točk/leto,
– izobraževanje članov društva do 25 točk/leto.
Reference izvajalca
– sodelovanje na projektih Mestne občine Slovenj
Gradec v preteklem letu do 50 točk/projekt.
VI. Rok prijave: petek, 24. 5. 2013, najkasneje do
12. ure.
VII. Oprema prijave in oddaja vloge: prijava mora
biti oddana na predpisanih obrazcih ter v zaprti kuverti.
Na kuverti mora biti izpisan naslov prejemnika: Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec, v spodnjem levem kotu kuverte mora biti vidna
oznaka »Ne odpiraj – JR turistična društva 2013« in na
zadnji strani kuverte mora biti izpisan naslov prijavitelja.
VIII. Dodatne informacije:
a) JZ za turizem in šport SPOTUR Slovenj Gradec,
tel. 02/881-21-16, ali e-mail: info@spotur.si.
b) Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva
objave, vključno do 23. 5. 2013 in jo lahko dobite v Turistični pisarni Slovenj Gradec, vsak delovni dan med 8. in
12. uro, dosegljiva pa je tudi na spletni strani MO Slovenj
Gradec – www.slovenjgradec.si.
Način, mesto in rok oddaje za oddajo prijave: ponudniki oddajo prijave ter spremembe in umike prijav
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s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno
v vložišče naslovnika, vsak delovni dan med 8. in 12. uro
do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo prijave. Ponudba bo šteta kot pravočasna, če bo predložena
osebno v vložišče ali poslana priporočeno na dan petek,
24. 5. 2013, najkasneje do 12. ure.
Vse nepravočasno predložene prijave (ne glede
na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo prijave v primeru osebne dostave) bodo izločene
iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene
prijavitelju.
Prijavitelj mora prijavo predložiti v zapečateni kuverti. Na ovitku mora biti vidna oznaka: »Ne odpiraj –
JR turistična društva 2013«. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu:
v roku 30 dni od roka za oddajo vloge – s sklepom.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 030-0001/2013-11

Ob-2563/13

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98) Občina Gornji Petrovci objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov in objektov
v Občini Gornji Petrovci za leto 2013
I. Na razpis za sofinanciranje športnih programov
se lahko prijavijo: športna in ostala društva, šole, VVZ.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za
javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
2. da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
4. da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu,
5. da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani
članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon
o društvih,
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6. redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu,
poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so
podlaga za vrednotenje športnih programov.
III. V letu 2013 bomo sofinancirali izvajalcem športnih programov naslednje vsebine:
1. šport otrok in mladine,
2. vrhunski in tekmovalni šport,
3. športno rekreacijo,
4. šport invalidov,
5. strokovno izpopolnjevanje,
6. športne objekte,
7. športne prireditve,
8. delovanje športne zveze,
9. priznanja športnikom in športnim delavcem.
IV. V letu 2013 bomo sofinancirali za športne objekte:
1. najemnino,
2. obnovo in nakup opreme,
3. investicijsko vzdrževanje opreme in naprav.
V. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi
pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov in
objektov v Občini Gornji Petrovci.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve:
rok za prijavo programov je do 5. 6. 2013 do 14. ure. Prijave pošljite priporočeno v zaprti kuverti, na naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci,
s pripisom »javni razpis – šport 2013« Kontaktna oseba
s strani naročnika je Prosič Bojan, tel. 02/556-90-04.
Odpiranje prijav bo 5. 6. 2013, ob 15. uri, na naslovu Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203
Petrovci.
VII. Prijava mora biti dana na obrazcih naročnika.
Priložen mora biti natančen opis programa s predvidenim številom udeležencem, krajem izvajanja programa
in urnikom. Priložiti je potrebno tudi fotokopijo odločbe
o registraciji.
VIII. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v 30 dneh po odpiranju prijav.
IX. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju športnih programov in objektov.
Občina Gornji Petrovci
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Javne dražbe
Št. 478-9/2012

Ob-2528/13

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na
podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10 in spremembe) in 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in spremembe), ter
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem-zemljišča,
v lasti Občine Jesenice, za leto 2013, št. 478-52/2012,
sprejetega 22. 11. 2012, objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
II. Predmet prodaje:
1. Nepremičnina s parc. št. 2199/1, travnik, v izmeri
985 m2, k.o. 2175 – Jesenice,
2. Nepremičnina s parc. št. 2199/2, njiva, v izmeri
371 m2, k.o. 2175 – Jesenice.
Nepremičnini se prodajata kot celota – izključno
skupaj.
Nepremičnini s parc. št. 2199/1 in 2199/2, k.o. 2175
– Jesenice sta stavbni zemljišči na območju naselja
Slovenski Javornik – Strelska ulica. V njuni neposredni
bližini potekajo javni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija in plinovod) – komunalna oprema. Dostop (hoja,
vožnja) na predmetni nepremičnini je omogočen neposredno iz javne ceste – Strelska ulica. Za priključitev
bodočih objektov na javno komunalno opremo, zgrajenih
na predmetnih nepremičninah, bo kupec poskrbel sam
– na lastne stroške. V skladu z veljavnimi prostorskimi
akti Občine Jesenice nepremičnini s parc. št. 2199/1 in
2199/2, k.o. 2175 – Jesenice ležita v območju J2/S15/1
– e, območje za stanovanja. Podrobnejša namenska
raba: e – enodružinska zazidava.
III. Vrsta pravnega posla:
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja –
prodajna pogodba v pisni obliki.
IV. Izklicna cena in najnižji znesk njenega višanja
Izklicna cena za nepremičnini:
– s parc. št. 2199/1, k.o. Jesenice znaša
41.862,50 EUR (brez 20 % DDV),
– s parc. št. 2199/2, k.o. Jesenice znaša
15.767,50 EUR (brez 20 % DDV),
skupaj znaša 57.630,00 EUR (brez 20 % DDV).
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj
za 30,00 EUR.
V. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino
v 30 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca –
Občine Jesenice, ki ga bo prodajalec izstavil na podlagi
prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih
strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine,
šteje se da je kupnina plačna ko v celoti prispe na račun
prodajalca, bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno
dovolilo.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna
dražba bo potekala dne 29. 5. 2013 ob 16. uri, v mali

sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6,
Jesenice.
VII. Višina varščine
Najkasneje en dan pred javno dražbo morajo dražitelji položiti varščino za nepremičnini s parc. št. 2199/1
in 2199/2, k.o. 2175 – Jesenice v višini 5.763,00 EUR
(10 % izklicne cene) na pod-račun EZR Občine Jesenice,
odprt pri Banki Slovenije št.: SI56 01241-0100007593,
sklic 18 75400-7221002-47892013, s pripisom »varščina za javno dražbo – nepremičnini s parc. št. 2199/1 in
2199/2, k.o. 2175 – Jesenice«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se
varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
VIII. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnini s parc. št. 2199/1 in 2199/2, k.o.
2175 – Jesenice se prodajata kot celota – izključno skupaj, in po načelu videno-kupljeno. Davek na dodano vrednost (20 % od najvišje izklicane cene), stroške sklenitve
pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca)
in stroške zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave
in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa,
i.d.) plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem
jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba bo sklenjena
z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na
območju Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe,
ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale
na vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
– potrdilo pristojnega organa (DURS) iz katerega
je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom, staro največ 15 dni, šteto od
dneve objave razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in
fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda
institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od
katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od
15 dni, šteto od dneve objave razpisa:
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna oseba ali
s.p.;
– da ponudnik ni v postopku osebnega stečaja,
če je ponudnik fizična oseba;
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.),
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– potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre
za fizične osebe,
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne
dražbe (glej točko IX.),
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno (upravna overitev) pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te
točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo,
izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne
dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko
dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe.
O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj.
Ne glede na navedeno, kot dražitelj na javni dražbi
ne more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin in člani komisije za vodenje javne
dražbe ter z njimi povezane osebe (ddrugi odstavek
32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11
in spremembe)).
5. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oziroma ID številki za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko,
ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden se javna dražba kljub
temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne
zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena
se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna
dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj
po izklicni ceni za predmetni nepremičnini. Ponudba
veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more
odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
6. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko
s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.
7. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja
v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10 in spremembe) in določili Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list. RS, št. 34/11 in spremembe).
IX. Dodatne informacije o nepremičninah
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin lahko pokličete na tel. 04/586-92-80, in sicer
v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do
28. 5. 2013.
Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke
tega razpisa sta dražiteljem na voljo na spletni strani
Občine Jesenice (http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).
Občina Jesenice
Ob-2529/13
Javno podjetja Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2 A,
9240 Ljutomer, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
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javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2 A, 9240
Ljutomer.
2. Predmet prodaje: nepremičnina ID znak:
259-1425/6-0, parc. št. 1425/6, k.o. 259 – Ljutomer,
ki obsega 1.329 m2 zemljišča, ki v naravi predstavlja
poslovno stavbo, v izmeri 319 m2, poslovno stavbo,
v izmeri 134 m2, funkcionalni objekt, v izmeri 17 m2 in
dvorišče, v izmeri 859 m2.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po
metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna
cena za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe znaša
96.000,00 EUR. Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v 15 dneh od izstavitve računa s strani lastnika.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena
sestavina pravnega posla. Položena varščina se všteje
v kupnino.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne
3. 6. 2013 ob 9. uri, na naslovu Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2 A, 9240 Ljutomer. Na javni
dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo
prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javni dražbo.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni
dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je
izdal državni organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe
komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično
številko in telefonsko številko ter izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe.
7. Višina varščine: dražitelji morajo najkasneje en dan pred javno dražbo plačati varščino v višini
9.600,00 EUR (10 % izklicne cene) na transakcijski račun Javnega podjetja Prlekija d.o.o., št. SI56 3300 0000
3716 255 pri Hypo Alpe-Adria Bank d.d., s pripisom
»varščina za nakup nepremičnine«.Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki pa ne
bodo uspeli pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje
za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno
nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka
dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo
kakorkoli razveljaviti. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plače kupnine, prodajalec obdrži varščino.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe: za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na tel. 02/585-82-41
ali po elektronski pošti: davorin.kurbos@jp-prlekija.si.
Ogled nepremičnine se lahko opravi po predhodnem
dogovoru z Davorinom Kurbosom.
9. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko
s soglasjem lastnikov Javnega podjetja Prlekija d.o.o.,
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.
10. Drugi pogoji:
– Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.
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– Na predmetu prodaje obstoji hipoteka v korist
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. in bo v primeru prodaje banka izdala izbrisno pobotnico.
– Davek na dodano vrednost oziroma davek na
promet nepremičnin, stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroške
zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave in vložitve
ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa) ter morebitne druge stroške v zvezi s prodajo, plača kupec.
– Izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po zaključku javne dražbe skleniti z lastnikom kupoprodajno
pogodbo. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, prodajalec zadrži njegovo varščino.
– Kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 15 dni
od plačila celotne kupnine.
Javno podjetje Prlekija d.o.o.
Št. 478-14/2013

Ob-2532/13

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10 in 75/12) ter na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2,
27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12
– ZUJF), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Krško
Predmet prodaje
1. pritlično stanovanje, v izmeri 57,20 m2, kot posamezni del stavbe št. 1, ID 5718721, v stavbi št. 291,
k.o. 1316 – Stara vas, na naslovu Šolska 14/a v Krškem
z identifikacijsko številko stavbe 1316-291, stoječe na
zemljišču parc. št. 522/14, k.o. 1316 – Stara vas,
2. pritlično stanovanje, v izmeri 57,94 m2, kot posamezni del stavbe št. 2, ID 5718722, v stavbi št. 291,
k.o. 1316 – Stara vas, na naslovu Šolska 14/a v Krškem
z identifikacijsko številko stavbe 1316-291, stoječe na
zemljišču parc. št. 522/14, k.o. 1316 – Stara vas.
Predmeta prodaje se prodajata posamično in sta
zasedena z najemnikom. Predmeta prodaje sta v lasti
Občine Krško.
Čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala
dne 27. 5. 2013, z začetkom ob 12. uri, v sejni sobi »A«
Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
Izklicne cene
Izklicni ceni za predmeta prodaje znašata:
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 1 je
izklicna cena 41.250,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 2 je
izklicna cena 41.950,00 EUR.
Pri predmetih prodaje sta v cenah vključeni tudi
solastnina na pripadajočem delu skupnih prostorov
v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in
zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter
zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti celotnega
objekta.
Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
500,00 EUR.
Plačilni pogoji
S kupcem, najugodnejšim dražiteljem posamičnega predmeta prodaje, bo v roku 15 oziroma 30 dni po zaključku javne dražbe, sklenjena kupoprodajna pogodba
s plačilom kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na
podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120. Plačilo kupnine v roku 8 dni

od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega
posla.
Drugi pogoji
– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe
s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno
pooblastilo,
– dražitelji fizične osebe morajo predložiti dokazilo
o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni
fotokopiji,
– dražitelji podjetniki posamezniki in pravne osebe
morajo predložiti dokazila za opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati
kavcijo v višini 10 % od izklicne cene za predmeta prodaje na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki
Slovenije, št. 01254-0100008120 in se pri plačilu kavcije sklicevati na predmet prodaje (zaporedna številka in
opis predmeta prodaje),
– za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj,
ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno,
– pri predmetu prodaje, ki je zaseden z najemnikom
ima najemnik predkupno pravico le pri enaki ponujeni
ceni in jo mora izkoristiti pri prvi javni dražbi,
– pri predmetu prodaje, ki je zaseden z najemnikom
in pri katerem najemnik ne izkoristi predkupne pravice,
imajo etažni lastniki iste stavbe predkupno pravico le
pri enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri prvi
javni dražbi,
– kupec predmeta prodaje, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz sklenjenih najemnih
pogodb z najemnikom,
– najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem oziroma najemodajalcem,
ne more nastopati kot dražitelj in kupec,
– če izbran dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana kavcija ostala
prodajalcu,
– uspelemu dražitelju se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije vrnjene brez obresti
v 10 dneh po opravljeni javni dražbi,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek,
stroške overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo)
nosi kupec predmeta prodaje,
– nepremičnine so naprodaj po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmetov prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za predmet prodaje, je izključena,
– do sklenitve pravnega posla se lahko postopek
prodaje kadarkoli ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije,
– ogled predmetov prodaje je možen ob predhodni
najavi na sedežu Občine Krško, tel. 07/498-12-79 in
tel. 07/498-12-91, kjer so na voljo tudi ostale informacije
o prodaji pri Ajdi Baškovič in Cvelbar Kastelic Karmen,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico na predmetu
prodaje po plačilu celotne kupnine.
Občina Krško
Ob-2566/13
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (ZSPDSLS
– Uradni list RS, št.86/10) in 30. do 33. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), objavlja Občina
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor naslednjo
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javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, Preddvor.
Postopek javne dražbe vodi komisija, imenovana
s sklepom župana št. 021 z dne 5. 6. 2013.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je zemljišče parc. št. 797/18, k.o. Tupaliče, v izmeri 394 m2.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Neto izklicna cena za predmet prodaje znaša
42.522,00 EUR.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno za najmanj
1.000,00 EUR.
4. Ostali pogoji in pravila javne dražbe:
a) Prodaja
Prodaja se vrši po načelu videno – kupljeno.
b) Davčne obveznosti
Kupec plača poleg kupnine tudi davek na promet
nepremičnin.
c) Rok sklenitve pogodbe ter rok in način plačila
kupnine
Prodajna pogodba se podpiše z najugodnejšim ponudnikom v 15. dneh po končani javni dražbi. Če dražitelj
ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov na njegovi strani, prodajalec obdrži njegovo varščino.
Kupec je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni po
podpisu prodajne pogodbe. Že položena varščina se
všteje v kupnino.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku 8 dni, je
bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Prodajalec izstavi kupcu zemljiškoknjižno dovolilo
za vknjižbo lastninske pravice na predmetu prodaje
v roku 8 dni po prejemu celotne kupnine.
d) Varščina
Pred dražbo morajo dražitelji položiti varščino v višini 10 % izklicne cene na račun Občine Preddvor, št.
IBAN SI56 0129 5010 0006 887 pri Banki Slovenije,
s pripisom »varščina za javno dražbo«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se
varščina vrne brezobrestno na njihov transakcijski račun
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
e) Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 5. 6. 2013 ob 16. uri, v sejni sobi Občine Preddvor, na naslovu Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
f) Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe
in predložiti kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo številko
transakcijskega računa za primer vračila varščine,
– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, star
največ 30 dni, odločbo upravnega organa za opravljanje
dejavnosti oziroma priglasitveni list za s.p. star največ
30 dni, potrdilo o državljanstvu za fizične osebe,
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne
dražbe,
– pooblaščenci morajo predložiti pooblastilo za zastopanje dražitelja na javni dražbi,
– davčno številko, matično številko (za pravne osebe), EMŠO (za fizične osebe) in telefonsko številko, na
katero so dosegljivi.
Kolikor zgoraj navedeni pogoji niso kumulativno
izpolnjeni, se k draženju ne more pristopiti.
g) Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Če je dražitelj samo eden, je pogodbeni predmet
prodan za izklicno ceno. Če sta dražitelja dva ali če je
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več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, predmet prodaje
ni prodan, če eden ne zviša izklicne cene.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo po izklicni ceni.
h) Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11
s spremembami).
5. Dodatne informacije o predmetu prodaje
Za vse dodatne informacije v zvezi s predmetom
prodaje in njegovim ogledom je pristojna Katja Pernuš
na Občini Preddvor, ki je dosegljiva na tel. 04/275-10-00,
v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do
5. 6. 2013.
Prodajalec je upravičen ustaviti postopek prodaje
do sklenitve pogodbe.
Občina Preddvor
Ob-2567/13
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (ZSPDSLS
– Uradni list RS, št. 86/10) in 30. do 33. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), objavlja Občina
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor naslednjo
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, Preddvor.
Postopek javne dražbe vodi komisija, imenovana
s sklepom župana št. 021 z dne 5. 6. 2013.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je zemljišče parc. št. 797/22, k.o. Tupaliče, v izmeri 382 m2.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Neto izklicna cena za predmet prodaje znaša
41.256,00 EUR.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno za najmanj
1.000,00 EUR.
4. Ostali pogoji in pravila javne dražbe:
a) Prodaja
Prodaja se vrši po načelu videno – kupljeno.
b) Davčne obveznosti
Kupec plača poleg kupnine tudi davek na promet
nepremičnin.
c) Rok sklenitve pogodbe ter rok in način plačila
kupnine
Prodajna pogodba se podpiše z najugodnejšim ponudnikom v 15. dneh po končani javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku
iz razlogov na njegovi strani, prodajalec obdrži njegovo
varščino.
Kupec je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni po
podpisu prodajne pogodbe. Že položena varščina se
všteje v kupnino.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku 8 dni, je
bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Prodajalec izstavi kupcu zemljiškoknjižno dovolilo
za vknjižbo lastninske pravice na predmetu prodaje
v roku 8 dni po prejemu celotne kupnine.
d) Varščina
Pred dražbo morajo dražitelji položiti varščino v višini 10 % izklicne cene na račun Občine Preddvor, št.
IBAN SI56 0129 5010 0006 887 pri Banki Slovenije,
s pripisom »varščina za javno dražbo«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se
varščina vrne brezobrestno na njihov transakcijski račun
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
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e) Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 5. 6. 2013 ob 15. uri, v sejni sobi Občine Preddvor, na naslovu Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
f) Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe
in predložiti kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo številko
transakcijskega računa za primer vračila varščine,
– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, star
največ 30 dni, odločbo upravnega organa za opravljanje
dejavnosti oziroma oziroma priglasitveni list za s.p. star
največ 30 dni, potrdilo o državljanstvu za fizične osebe,
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne
dražbe,
– pooblaščenci morajo predložiti pooblastilo za zastopanje dražitelja na javni dražbi,
– davčno številko, matično številko (za pravne osebe), EMŠO (za fizične osebe) in telefonsko številko, na
katero so dosegljivi.
Kolikor zgoraj navedeni pogoji niso kumulativno
izpolnjeni, se k draženju ne more pristopiti.
g) Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Če je dražitelj samo eden, je pogodbeni predmet
prodan za izklicno ceno. Če sta dražitelja dva ali če je
več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, predmet prodaje
ni prodan, če eden ne zviša izklicne cene.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo po izklicni ceni.
h) Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11
s spremembami).
5. Dodatne informacije o predmetu prodaje
Za vse dodatne informacije v zvezi s predmetom
prodaje in njegovim ogledom je pristojna Katja Pernuš
na Občini Preddvor, ki je dosegljiva na tel. 04/275-10-00,
v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do
5. 6. 2013.
Prodajalec je upravičen ustaviti postopek prodaje
do sklenitve pogodbe.
Občina Preddvor
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Razpisi delovnih mest
Št. 15/II

Ob-2530/13

Svet zavoda OŠ Radenci, Radgonska cesta 10,
9252 Radenci, na podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09,
20/11 in 40/12), razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na 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 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09,
20/11 in 40/12).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predviden začetek dela: 8. 8. 2013.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan do 7. 8.
2013.
Pisne prijave morajo vsebovati:
– kopije dokazil o izobrazbi, pridobljenem nazivu in
opravljenem strokovnem izpitu;
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu;
– potrdilo sodišča, da kandidat na nobenem izmed
sodišč v RS ni v kazenskem postopku – s priloženo
lastno izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču izven
kraja prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost;
– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo
za pravosodje in javno upravo), ki ne sme biti starejše
od 30 dni;
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih
izkušenj;
– program vodenja zavoda.
Na razpisano mesto ravnatelja se lahko prijavi in
je za ravnatelja imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, vendar ga mora pridobiti najkasneje
v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha
mandat po zakonu.
Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Radenci, Radgonska cesta 10, 9252 Radenci, z oznako »Prijava za razpis
za ravnatelja/ravnateljico.«
Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Radenci
Št. 1/2013-177

Ob-2531/13

Na podlagi 41. člena Statuta Skupnosti zavodov
osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Svet
Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti
celjske regije razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije.
Poleg pogojev, predpisanih z zakonom, mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno strokovno izobrazbo pravne
ali ekonomske smeri;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega
3 leta na vodstvenih delovnih mestih;

– da obvlada slovenski jezik;
– da je državljan/ka RS;
– da predloži program dela oziroma razvoja in opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega.
Mandat direktorja/direktorice traja 4 leta in teče od
dneva izdaje soglasja ustanoviteljev k imenovanju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
naj kandidati/ke pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva ulica 3, 3000 Celje,
z oznako: »Prijava na razpis – Ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni v roku,
določenem z zakonom.
Svet Skupnosti zavodov
osnovne zdravstvene dejavnosti
Št. 33/13

Ob-2547/13

Na podlagi 102. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11 in spremembe)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska 19,
1000 Ljubljana, razpisuje prosta delovna mesta
mladih raziskovalcev pri izbranih mentorjih za
leto 2013 na naslednjem raziskovalnem področju:
1. Matematika – tiri prosta mesta – mentorji:
– prof. dr. Matej Brešar,
– prof. dr. Sergio Justo Cabello,
– prof. dr. Dušan Repovš.
Podrobnejše informacije o razpisnih pogojih so na voljo na spletni strani: www.imfm.si in na
tel. 01/476-66-30.
Kandidati pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do 21. 6.
2013 na naslov inštituta – z oznako »Razpis za mlade
raziskovalce«.
Inštitut za matematiko,
fiziko in mehaniko
Št. 145/13

Ob-2550/13

Svet zavoda Šolskega centra Rogaška Slatina Steklarska ulica 1, 3250 Rogaška Slatina razpisuje na podlagi sklepa seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 25. 4.
2013, delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z ZakonOM o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D;)
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2013.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku, pošljite v 8 dneh po objavi raz-
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pisa na naslov: Svet zavoda Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, 3250 Rogaška Slatina, z oznako
“Prijava na razpis za ravnatelja”.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Šolskega centra Rogaška Slatina
Št. 10/13

Ob-2557/13

Svet zavoda Osnovne šole Šmartno na Pohorju,
Šmartno na Pohorju 24a, 2315 Šmartno na Pohorju na
podlagi 48. in 58. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
in spremembe) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 –
ZPCP-2D).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela je 3. 10. 2013.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka
ni v kazenskem postopku), pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Šmartno
na Pohorju, Šmartno na Pohorju 24a, 2315 Šmartno na
Pohorju, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Šmartno na Pohorju
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Druge objave
Št. 007-95/2013/5

Ob-2559/13

Na podlagi četrtega odstavka 24. člena Pravilnika
o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS,
št. 88/10 in 1/12) Ministrstvo za pravosodje objavlja
razrešitve:
1. Dr. Janeza Mlakarja, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje psihologija, podpodročji
klinična psihologija in klinična nevropsihologija, z dnem
10. 4. 2013,
2. Karla Mateja Zagorca, sodnega izvedenca in
sodnega cenilca, imenovanega oboje za strokovno področje gozdarstvo, podpodročje gozdarstvo splošno,
z dnem 10. 4. 2013,
3. Mag. Rajka Črnivca, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje
medicina dela, prometa in športa, z dnem 11. 4. 2013,
4. Štefana Žune, sodnega izvedenca in sodnega cenilca, imenovanega oboje za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje zaključna dela, z dnem 18. 4. 2013.
Na podlagi 11. člena Pravilnika o sodnih izvedencih
in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10 in 1/12) in
10. člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS,
št. 88/10 in 1/12) Ministrstvo za pravosodje objavlja imenovanja z dne 18. 4. 2013:
1. Sebastjana Rozmana, imenovanega za sodnega
izvedenca za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje ocena investicij in finančna presoja na področju
gradbeništva,
2. Igorja Zabukovca, imenovanega za sodnega izvedenca za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje ocena investicij in finančna presoja na področju
gradbeništva,
3. Mag. Renata Čižmešije, imenovanega za sodnega izvedenca za strokovno področje gradbeništvo,
podpodročje gradbeni objekti,
4. Dr. Jane Kodrič, imenovane za sodno izvedenko
za strokovno področje psihologija, podpodročje klinična
psihologija otrok in mladostnikov,
5. Mag. Bernarde Dobnik Renko, imenovane za
sodno izvedenko za strokovno področje psihologija,
podpodročje klinična psihologija otrok in mladostnikov,
6. Tristana Riglerja, imenovanega za sodnega izvedenca za strokovno področje psihologija, podpodročje
klinična psihologija,

7. Matjaža Copaka, imenovanega za sodnega izvedenca za strokovno področje psihologija, podpodročje
klinična psihologija,
8. Prof.dr. Petra Rakovca, imenovanega za sodnega izvedenca za strokovno področje medicina, podpodročje interna medicina,
9. Mag. Zorana Dimovića, imenovanega za sodnega izvedenca za strokovno področje elektro stroka,
podpodročje elektroenergetika,
10. Dr. Petra Vidmarja, imenovanega za sodnega
izvedenca za strokovno področje promet, podpodročje
promet cestni,
11. Jane Malenšek, imenovane za sodno izvedenko
za strokovno področje arhitektura, podpodročje urbanizem,
12. Ksenije Krsnik, imenovane za sodno cenilko za
strokovno področje gradbeništvo, podpodročja visoke
gradnje, stavbna zemljišča in nizke gradnje,
13. Mag. Branka Prokopa, imenovanega za sodnega cenilca za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje geotehnika,
14. Dr. Igorja Pšunderja, imenovanega za sodnega
cenilca za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje nepremičnine,
15. Jureta Fleischmana, imenovanega za sodnega
cenilca za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje nepremičnine,
16. Aleša Primožiča, imenovanega za sodnega cenilca za strokovno področje pomorstvo, podpodročje
plovila,
17. Veronike Valentar, imenovane za sodno cenilko
za strokovno področje kmetijstvo, podpodročje kmetijska zemljišča,
18. Dr. Maje Menard, imenovane za sodno tolmačko za francoski jezik,
19. Lilijane Žavcer, imenovane za sodno tolmačko
za srbski jezik,
20. Kristine Vorbach, imenovane za sodno tolmačko za nemški jezik,
21. Marharyte Štoviček, imenovane za sodno tolmačko za ruski jezik,
22. Zdenke Simčič, imenovane za sodno tolmačko
za angleški jezik.
Ministrstvo za pravosodje
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Objave po Zakonu
o političnih strankah

Št. 2153-28/2006/12

Ob-2545/13

V register političnih strank se pri politični stranki
Stranki mladih – zeleni Evrope, s skrajšanim imenom
SMS ZELENI, s kratico imena SMS in s sedežem v Ljub
ljani, Rimska cesta 8 ter z matično številko: 1029720,
vpiše sprememba naslova sedeža v Ljubljana, Mesarska cesta 28 in sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Igor Jurišič,
EMŠO: 2203971500595, državljan Republike Slovenije,
s stalnim prebivališčem Ulica Pohorskega bataljona 1,
Ruše.
Ob-2546/13
Politična stranka Piran je naš, v skladu s 24. členom
Zakona o političnih strankah objavlja

Skrajšano letno poročilo

Skrajšano letno poročilo

prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2012

sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2012

Zap.
št.
I.

Postavka

v EUR

Zap.
št.
I.

PRIHODKI

Postavka

v EUR

SREDSTVA

0

1

Opredmetena osnovna
sredstva

44

5.749

2

Dolgoročne finančne naložbe

0

3

Kratkoročne finančne naložbe

0

4

Denarna sredstva na računih

5

Druga sredstva

1

Prihodki iz državnega
proračuna

2

Prihodki iz proračuna lokalne
skupnosti

3

Prispevki pravnih in fizičnih
oseb ter zasebnikov

0

Prispevki pravnih in fizičnih
oseb ter zasebnikov, ki
presegajo v zakonu določeno
višino

0

Drugi prihodki

3

1

Ustanovitveni vložek

0

5.752

2

Kratkoročne obveznosti iz
financiranja

0

3

Kratkoročne obveznosti iz
poslovanja

346

4

Presežek odhodkov nad
prihodki

13.795

Presežek prihodkov nad
odhodki

17.591

4

5

CELOTNI PRIHODKI
II.

SKUPAJ SREDSTVA
II.

ODHODKI
1

Stroški volitev

0

2

Drugi stroški in odhodki

4.933

CELOTNI ODHODKI

4.933

4.098
0
4.142

OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV

III.

Davek od dobička od pridobitne
dejavnosti

0

4a

IV.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

819

5

V.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

0

Druge obveznosti do virov
sredstev

0

SKUPAJ VIRI SREDSTEV

4.142
Piran je naš
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Ob-2575/13
Socialni demokrati, Levstikova ulica 15, 1000 Ljub
ljana, objavlja v skladu s 24. členom Zakona o političnih
strankah

Zap.
št.

Skrajšano letno poročilo

Skrajšano letno poročilo

prihodki in odhodki v obdobju
od 1.1. do 31. 12. 2012

sredstva in viri sredstev v obdobju
od 1.1. do 31. 12. 2012

Postavka

Znesek
v EUR

I.

PRIHODKI

1.

Prihodki iz državnega
proračuna*

2.

Prihodki iz proračuna
lokalnih skupnosti

447.442,81

3.

Članarina

131.475,18

4.

Prispevki pravnih in fizičnih
oseb ter zasebnikov

5.

Prispevki pravnih in fizičnih
oseb ter zasebnikov,
ki presegajo v zakonu
določeno višino

6.

Drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI

II.

ODHODKI

1.

Stroški volitev skupaj:
referendum o družinskem
zakoniku
nadomestne volitve
za župane po občinah
predsedniške volitve

2.

Drugi stroški in izredni
odhodki
CELOTNI ODHODKI

III.

PRESEŽEK PRIHODKOV
NAD ODHODKI

IV.

DAVEK OD DOHODKA
PRIDOB. DEJ.

V.

ČISTI PRESEŽEK
PRIHODKOV

333.924,23

86.344,58

10.000,00
128.551,88
1.137.738,68

Zap.
št.

Znesek
v EUR

Postavka

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena osnovna
sredstva

2.

Dolgoročne finančne
naložbe in dolgoročne
poslovne terjatve

3.821,23

3.

Kratkoročne finančne
naložbe

30.374,02

4.

Kratkoročne poslovne
terjatve do kupcev

51.373,94

5.

Denarna sredstva
na računih

15.732,91

6.

Druga sredstva

529.554,94

4.235,94

SKUPAJ SREDSTVA

635.092,98

II.

OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV

1.

Ustanovitveni vložek

476.369,19

2.

Obveznosti do dobaviteljev

265.657,71

25,00

3.

Dolgoročne obveznosti
iz financiranja

90.911,10

949.332,03

4.

Kratkoročne obveznosti
iz financiranja

296.859,80

5.

Kratkoročne pasivne
časovne razmejitve

91.836,25

6.

Presežek prihodkov
nad odhodki tega leta

177.735,08

7.

Presežek odhodkov
nad prihodki preteklih let

9.471,84
743,84
8.704,00

958.803,87
178.934,81
1.199,73
177.735,08

* od tega 38.264,16 EUR povračila za predčasne volitve
v Državni zbor RS

SKUPAJ
VIRI SREDSTEV

–764.276,15
635.092,98
Socialni demokrati

Stran

1570 /

Št.

40 / 10. 5. 2013

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Evidence sindikatov
Št. 101-4/2013-2

Ob-2407/13

V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni
enoti Krško, kjer je vpisan Sindikat Elektrarne Brestanica, CPB 18, Brestanica, se pri zaporedni številki 2,
vzamejo v hrambo spremenjena pravila sindikata in
vpiše novo ime sindikata, in sicer: Sindikat delavcev
dejavnosti energetike Slovenije, Sindikat podjetja
Termoelektrarne Brestanica, CPB 18, Brestanica.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2433-13-0067

Ob-2564/13

Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva
ulica 1, Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10 –
ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A in 79/12 – Odločba US)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Kocjančič Andreju, nazadnje stanujočem
Hrastovlje 45, solastniku parc. št. 1622, k.o. 2617-Hrastovlje, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica
in vstopijo v postopek ureditve meje – mejna obravnava
parc. št. 2264/5 s parc. št. 1622, k.o. 2617-Hrastovlje, ki
jo vodi samostojni podjetnik Geotim, geodetske storitve
Igor Bertok s.p., PE Vojkovo nabrežje 4, Koper.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
dne 24. 4. 2013
Št. 2433-13-0067

Ob-2565/13

Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva
ulica 1, Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10 –
ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A in 79/12 – Odločba US)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po
verjetno umrlem Markežič Eliju, nazadnje stanujočem
Pregara 9, solastniku parc. št. 53/3, k.o. 2620-Pregara
in po verjetno umrlem Abram Jakobu, nazadnje stanujočem Pregara 23, solastniku parc. št. 53/4, k.o. 2620-Pregara, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in
vstopijo v postopek ureditve meje – mejna obravnava
parc. št. 53/1, *275 s parc. št. 53/3 in parc. št. 53/4, k.o.
2620-Pregara, ki jo vodi samostojni podjetnik Geotim,
geodetske storitve Igor Bertok s.p., PE Vojkovo nabrežje 4, Koper.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
dne 24. 4. 2013
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-2556/13
Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih
zbornicah (ZGZ – Uradni list RS, št. 60/06, 56/08
Skl.US: U-I-120/08-6, 32/09 Odl.US: U-I-155/07-10,
32/09 Odl.US: U-I-120/08-25, 110/09, 14/10 Skl.US:
U-I-27/10-8, 51/10 Odl.US: U-I-27/10-12, 77/11) Office
of Communication of Azerbaijan sklicuje
ustanovno skupščino
Evropsko – Azerbajdžanske gospodarske zbornice,
ki bo dne 15. 5. 2013 ob 17. uri, v Ljubljani, na naslovu Celovška cesta 175.
Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
2. Ustanovitev Evropsko – Azerbajdžanske gospodarske zbornice.
3. Sprejem statuta Evropsko – Azerbajdžanske gospodarske zbornice.
4. Določitev poslovnega naslova Evropsko – Azerbajdžanske gospodarske zbornice.
5. Izvolitev Evropsko – Azerbajdžanske gospodarske zbornice.
6. Izvolitev članov Upravnega odbora Evropsko –
Azerbajdžanske gospodarske zbornice.
7. Izvolitev članov Nadzornega odbora Evropsko –
Azerbajdžanske gospodarske zbornice.
8. Sprejem programa dela in Finančnega načrta.
9. Določitev višine članarine.
10. Razno.
Ustanovne skupščine se lahko udeleži vsaka oseba, ki je lahko v skladu z ZGZ in predlogom Statuta član
zbornice, in sicer pravne in fizične osebe, s sedežem
ali krajem dejanskega opravljanja dejavnosti v Evropski
uniji ali Azerbajdžanski republiki, ki sodelujejo v azerbajdžansko-slovenskih gospodarskih odnosih. Ustanovne
skupščine se lahko udeležijo zakoniti zastopniki ali pooblaščenci v prejšnjem odstavku navedenih oseb. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu Evropsko – Azerbajdžanske gospodarske zbornice.
Pravico udeležbe na ustanovni skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tiste osebe, ki
bodo do vključno 13. 5. 2013 do 12. ure pisno prijavili
svojo udeležbo na naslov pooblaščenca sklicateljev odvetnika Primoža Pokliča, Celjska cesta 2, 3210 Slovenske Konjice. Popolno gradivo za ustanovno skupščino
je bodočim članom Evropsko – Azerbajdžanske gospodarske zbornice na vpogled na sedežu pooblaščenca
odvetnika Primoža Pokliča iz Slovenskih Konjic.
po pooblastilu pooblaščenca sklicateljev
odvetnika Primoža Pokliča
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Objave sodišč

VL 213989/2011

Izvršbe

VL 217796/2011

Os-2323/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, Centralnega oddelka za verodostojno listino, VL 217796/2011 z dne 5. 1. 2012, ki je postal
pravnomočen 31. 1. 2012, je bila na podlagi rubežnega
zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV 43/2012
z dne 17. 2. 2012, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je poslovni lokal št. 5, v pritličju poslovno gostinskega objekta na naslovu Naselje Slavka
Černeta 34, Kranjska Gora, v skupni izmeri 42 m2, last
dolžnika Josa Radmana, zarubljena v korist Akada
d.o.o., Naselje Slavka Černeta 34, Kranjska Gora, zaradi izterjave 37,80 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 15. 4. 2013

VL 157680/2012

Os-2324/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, Centralnega oddelka za verodostojno listino VL 157680/2012 z dne 22. 10. 2012, ki je postal
pravnomočen 17. 11. 2012, je bila na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. št.
IZV 508/2012 z dne 17. 12. 2012, nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 8, v izmeri 57,57 m2, v 2. nadstropju stanovanjske hiše, na
Jesenicah, Cesta maršala Tita 4/a, stoječa na parcelni
št. 305, vl. št. 961, k.o. Jesenice, stavba 1082, last
dolžnice Simke Kičin, zarubljena v korist upnika JEKO-IN d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi
izterjave 388,16 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 15. 4. 2013

VL 142618/2012

Os-2325/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na
Jesenicah VL 142618/2012 z dne 28. 9. 2012, ki je
postal pravnomočen 11. 10. 2012, je bila na podlagi
rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr.
št. IZV 470/2012 z dne 16. 11. 2012, nepremičnina, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 5,
v izmeri 57,58 m2, v 1. nadstropju stanovanjske hiše,
na Jesenicah, Ulica Viktorja Kejžarja 37, stoječa na
parcelni št. 1122, vl. št. 772, k.o. Jesenice, last dolžnice
Safete Smajlović, zarubljena v korist upnika JEKO-IN
d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 551,95 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 12. 4. 2013

Os-2326/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, Centralnega oddelka za verodostojno listino,
VL 213989/2011 z dne 3. 1. 2012, ki je postal pravnomočen 31. 1. 2012, je bila na podlagi rubežnega zapisnika
izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV 39/2012 z dne 17. 2.
2012, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je poslovni lokal št. 5, v pritličju poslovno gostinskega
objekta na naslovu Naselje Slavka Černeta 34, Kranjska Gora, v skupni izmeri 42 m2, last dolžnika Josa
Radmana, zarubljena v korist upnika Akada d.o.o., Naselje Slavka Černeta 34, Kranjska Gora, zaradi izterjave 166,63 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 15. 4. 2013
VL 214319/2011

Os-2327/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, Centralnega oddelka za verodostojno listino,
VL 214319/2011 z dne 3. 1. 2012, ki je postal pravnomočen 31. 1. 2012, je bila na podlagi rubežnega zapisnika
izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV 41/2012 z dne 17. 2.
2012, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je poslovni lokal št. 5, v pritličju poslovno gostinskega
objekta na naslovu Naselje Slavka Černeta 34, Kranjska Gora, v skupni izmeri 42 m2, last dolžnika Josa
Radmana, zarubljena v korist upnika Akada d.o.o., Naselje Slavka Černeta 34, Kranjska Gora, zaradi izterjave 37,80 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 15. 4. 2013
VL 214365/2011

Os-2328/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, Centralnega oddelka za verodostojno listino,
VL 214365/2011 z dne 3. 1. 2012, ki je postal pravnomočen 31. 1. 2012, je bila na podlagi rubežnega zapisnika
izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV 40/2012 z dne 17. 2.
2012, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je poslovni lokal št. 5, v pritličju poslovno gostinskega
objekta na naslovu Naselje Slavka Černeta 34, Kranjska Gora, v skupni izmeri 42 m2, last dolžnika Josa
Radmana, zarubljena v korist upnika Akada d.o.o., Naselje Slavka Černeta 34, Kranjska Gora, zaradi izterjave 37,80 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 15. 4. 2013
VL 214955/2011

Os-2329/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, Centralnega oddelka za verodostojno listino,
VL 214955/2011 z dne 3. 1. 2012, ki je postal pravnomočen 31. 1. 2012, je bila na podlagi rubežnega zapisnika

Stran

1574 /

Št.

40 / 10. 5. 2013

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV 42/2012 z dne 17. 2.
2012, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je poslovni lokal št. 5, v pritličju poslovno gostinskega
objekta na naslovu Naselje Slavka Černeta 34, Kranjska Gora, v skupni izmeri 42 m2, last dolžnika Josa
Radmana, zarubljena v korist upnika Akada d.o.o., Naselje Slavka Černeta 34, Kranjska Gora, zaradi izterjave 37,80 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 15. 4. 2013
VL 15101/2009

Os-2361/13

Na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega sodišča
na Jesenicah VL 15101/2009 z dne 6. 3. 2009, ki je
postal pravnomočen 20. 3. 2009 v zvezi s sklepom
VL 15101/2009 z dne 11. 2. 2013, ki je postal pravnomočen 22. 2. 2013, VL 66309/2009 z dne 21. 5.
2009, ki je postal pravnomočen dne 6. 6. 2009 v zvezi
sklepom VL 66309/2009 z dne 11. 2. 2013, ki je postal
pravnomočen dne 22. 2. 2013, VL 195946/2009 z dne
23. 12. 2009, ki je postal pravnomočen 26. 1. 2010
v zvezi s sklepom VL 195946/2009 z dne 11. 2. 2013,
ki je postal pravnomočen 22. 2. 2013, VL 88162/2010
z dne 28. 6. 2010, ki je postal pravnomočen 14. 7. 2010
v zvezi s sklepom VL 88162/2010 z dne 11. 2. 2013,
ki je postal pravnomočen 22. 2. 2013, VL 101354/2011
z dne 13. 7. 2011, ki je postal pravnomočen 27. 8. 2011
v zvezi s sklepom VL 101354/2011 z dne 11. 2. 2013,
ki je postal pravnomočen 22. 2. 2013, VL 143633/2011
z dne 6. 10. 2011, ki je postal pravnomočen 20. 10. 2011
v zvezi s sklepom VL 143633/2011 z dne 11. 2. 2013,
ki je postal pravnomočen 22. 2. 2013, VL 13877/2012
z dne 2. 2. 2012, ki je postal pravnomočen 16. 2. 2012
v zvezi s sklepom VL 13877/2012 z dne 11. 2. 2013,
ki je postal pravnomočen 22. 2. 2013, VL 54298/2012
z dne 19. 4. 2012, ki je postal pravnomočen 4. 5. 2012
v zvezi s sklepom VL 54298/2012 z dne 11. 2. 2013,
ki je postal pravnomočen 22. 2. 2013, VL 83507/2012
z dne 12. 6. 2012, ki je postal pravnomočen 27. 6. 2012
v zvezi s sklepom VL 83507/2012 z dne 11. 2. 2013, ki
je postal pravnomočen 22. 2. 2013, VL 125298/2012
z dne 31. 8. 2012, ki je postal pravnomočen 14. 9. 2012
v zvezi s sklepom VL 125298/2012 z dne 11. 2. 2013,
ki je postal pravnomočen 22. 2. 2013, VL 203039/2012
z dne 20. 12. 2012, ki je postal pravnomočen 5. 1. 2013
v zvezi s sklepom VL 203039/2012 z dne 11. 2. 2013,
ki je postal pravnomočen 22. 2. 2013, In 16/2013 z dne
12. 2. 2013, ki je postal pravnomočen 22. 2. 2013, je
bila na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona
Markovčiča, opr. št. IZV 68/2013, 69/2013, 70/2013,
71/2013, 79/2013, 72/2013, 73/2013, 74/2013,
75/2013, 76/2013, 77/2013 in 78/2013, vsi z dne 7. 3.
2013, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je stanovanje št. 18, v 2. nadstropju stanovanjske
stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 62, na Jesenicah, last dolžnika Radovana Zrnića, zarubljena v korist
upnika JEKO-IN d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave v skupnem znesku 6.860,66 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 16. 4. 2013
VL 139966/2011

Os-2438/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 139966/2011 z dne 28. 9. 2011,

ki je 25. 10. 2011 postal pravnomočen, je na podlagi
rubežnega zapisnika izvršitelja izv. Marijan Hojs, opr.
št. IZV 2012/19073 z dne 23. 1. 2013, nepremičnina,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 3,
v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 11, Jesenice, stoječa na parc.
št. 533/36, k.o. Jesenice, last dolžnika Janeza Hribljana, zarubljena v korist upnika Dominvest, družba za
storitve, projektiranje in poslovanje z nepremičninami
d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi izterjave 1.219,41 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 22. 4. 2013
VL 29021/2012

Os-2439/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
na Jesenicah VL 29021/2012 z dne 8. 3. 2012, ki
je postal pravnomočen 7. 4. 2012, v zvezi s sklepom VL 29021/2012 z dne 29. 11. 2012, ki je postal pravnomočen 25. 12. 2012, je bila na podlagi
rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, opr.
št. IZV 19072/2012 z dne 23. 1. 2013, nepremičnina,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 3,
v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah,
Cesta Cirila Tavčarja 11, stoječa na parcelni št. 533,
k.o. Jesenice, last dolžnika Janeza Hribljana, zarubljena v korist upnika Dominvest d.o.o. Jesenice, C. m.
Tita 18, zaradi izterjave 473,06 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 22. 4. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih in
skrbnikih
I 768/2004

Os-2347/13

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kranju,
opr. št. I 768/2004 z dne 27. 12. 2012, v izvršilni zadevi
upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška
pisarna Filipov, Petrovič, Jeraj in partnerji, o.p., d.o.o.,
Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku Markovič
Marku, Ulica Tuga Vidmarja 2, Kranj, ki ga zastopa
odv. Damijan Pavlin, Stritarjeva 7, Kranj, zaradi izterjave 320,88 EUR s pp, je sodišče dolžniku Marku
Markoviču, Ulica Tuga Vidmarja 2, Kranj, postavil začasnega zastopnika odvetnika Damijana Pavlina, Stritarjeva ulica 7, Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice,
dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 4. 2013
VL 65352/2012

Os-2284/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alenka
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Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžniku Sašu
Ranđelović, Ćubura b.b.,, ki ga zastopa zak. zast. odv.
Breda Senčar-Leljak, Partizanska 20, Maribor, zaradi
izterjave 594,12 EUR, sklenilo:
dolžniku Sašu Ranđelović, Ćubura b.b., 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. Breda
Senčar – Leljak, Partizanska 20, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2013
VL 193480/2012

Os-2287/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh
Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžniku Meldisu
Ramić, Celovška cesta 166, Ljubljana, ki ga zastopa
zak. zast. odv. Pavel Zajc, Kersnikova ulica 3, Ljub
ljana, zaradi izterjave 435,44 EUR, sklenilo:
dolžniku Meldisu Ramić, 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. Pavel
Zajc.
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 10. 4. 2013
VL 84998/2012

Os-2503/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Banka
Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p.
d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku
Miroslavu Mihaylov, Nikala Popov 4, ki ga zastopa odv.
Simona Zupan, Dalmatinova 4, Ljubljana, zaradi izterjave 3.317,48 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Miroslavu Mihaylov se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik upravičen za
sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika, upravičenega za sprejemanje pisanj, se postavi odv. Simona Zupan, Dalmatinova 4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2013
VL 176664/2011

Os-2504/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Nova
kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, Ma-
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ribor, ki ga zastopa Andreja Vezjak, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Ivanu Kapun, Zagreška
cesta 72, Maribor - dostava, ki ga zastopa zak. zast.
odv. začasni zast. David Šega, Prešernova ulica 26/A,
Maribor, zaradi izterjave 271,58 EUR, sklenilo:
dolžniku Ivanu Kapun, Zagrebška cesta 72, Maribor - 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. David
Šega, Prešernova 26/a, 2000 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 23. 4. 2013
VL 62730/2008

Os-2266/13

Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnice Hypo leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana,
proti dolžniku Damirju Opsenica, Nazorjeva 13, Izola
– Isola, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Alojz
Butinar, Verdijeva 7, p.p. 650, Koper – Capodistria, zaradi izterjave 7.768,67 EUR s pp, sklenilo:
s sklepom opr. št. VL 62730/2008 z dne 16. 11.
2011, postavljenega dolžnikovega začasnega zastopnika odvetnika Alojza Butinarja se razreši.
Dolžniku se postavi novega začasnega zastopnika
odvetnika Petra Butinarja iz Kopra.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 15. 3. 2013
VL 110538/2012

Os-2467/13

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v izvršilni
zadevi upnika Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Dunajska
c. 117, Ljubljana, proti dolžniku 1. Dolores transport,
d.o.o., Gorica pri Šmartnem 17/a, Šmartno v Rožni
dolini, 2. Roman Polšak, Goriška ul. 20, Šentjur in
3. Nina Polšak, Puncerjeva ul. 7, Celje, zaradi izterjave
20.524,50 EUR s pp, dne 15. 4. 2013 sklenilo:
razreši se začasna zastopnica odvetnica Romana
Prevolšek, postavljena s sklepom z dne 25. 3. 2013.
Dolžniku Romanu Polšaku, Okrogarjeva ul. 7, Celje, 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 Urban Seničar, Ulica v Zadrže 1, Šmarje pri Jelšah.
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 Šmarju pri Jelšah
dne 15. 4. 2013
In 103/2010

Os-6421/10

Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni zadevi upnika Tilna Matevža Lipičnik, Šentilj pod Turjakom 37 a,
Mislinja, ki ga zastopa odvetnik Miran Ocepek iz Slovenj Gradca, zoper dolžnika Marijana Lipičnik, Šentilj
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pod Turjakom 37 a, Mislinja, zaradi izterjave (plačila
preživnine) 3.043,84 EUR s pp, na podlagi prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ dne 14. 10. 2010
izdalo sklep, s katerim je dolžniku Marijanu Lipičniku,
z zadnjim znanim prebivališčem na naslovu Šentilj
pod Turjakom 37 a, Mislinja, v predmetnem izvršilnem
postopku za zastopanje postavilo začasno zastopnico
odvetnico Karlo Pajnik, Sejmiška cesta 4, Slovenj Gradec. Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega
je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice ima začasna zastopnica od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 14. 10. 2010

Oklici dedičem
D 214/2012

Os-2002/13

Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 25. 10. 2012 umrlem Zemir Hrvat, sin
Huseina, rojen 23. 6. 1954 v kraju Miljkovac, Bosna in
Hercegovina, sin Huseina in Saide Hrvat, z zadnjim
stalnim bivališčem v Ajdovščini, Bevkova ulica 14.
Dediči prvega dednega reda so se dedovanju po
zapustniku odpovedali, zato pridejo v poštev za dedovanje dediči drugega dednega reda: zapustnikovi starši, če
pa so ti že pokojni pa njihovi otroci (zapustnikovi bratje in
sestre), njihovi vnuki in pravnuki ter njihovi nadaljnji potomci; oziroma dediči tretjega dednega reda: zapustnikovi dedi in babice, če pa je kateri izmed njiju že pokojni,
pa njegovi otroci, njegovi vnuki in nadaljnji potomci.
Dediči prvega dednega reda so sodišče obvestili,
da sta starša zapustnika umrla že pred njim. Zapustnik
je imel tri brate in tri sestre. Pokojni brat Himzo Hrvat je
živel v vasi Milkovac, Občina Doboj, točnega naslova
dediči ne vedo. Imel je sina Husa in hčerko Adiso, poročeno Nešanović. Huso živi v kraju Milkovac, Adisa pa
v Gračanici, točnega naslova dediči ne vedo. Še živeča
brata zapustnika sta Mohamed in Husein Hrvat, oba
živita v Nemčiji, naslova dediči ne vedo. Zapustnikova sestra Zemira Hrvat živi v Avstriji, ostali dve sestri,
Nazifa Bedak in Ferida Adžić pa živita v Bosni, prva
v kraju Tešanjka, Ferida pa v Zenici. Točnega naslova
dediči ne vedo, prav tako dediči nimajo rojstnega podatka o sorojencih zapustnika. Z njimi že zapustnik ni
imel stikov. Tudi glede oseb, ki bi prišle v poštev kot
dediči tretjega dednega reda, dediči nimajo podatkov
in jih po njihovih izjavah tudi ne morejo pridobiti.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki zapustnikovih
dedičev drugega in tretjega dednega reda in sicer niti
z naslovi bivališč niti z datumi rojstva, se poziva vse
tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in oklica na sodni deski tega 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 Ajdovščini
dne 14. 3. 2013

D 119/2013

Os-2434/13

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Dušanki Ljubičić, rojeni
Čakalo, upokojenki, rojeni 6. 1. 1926, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 1. 2. 2013, nazadnje
stanujoči Veselova ulica 8, Celje.
Zapustnica je napravila oporoko, vendar v oporoki
ni razpolagala z vsem svojim premoženjem. Zapustnica je bila vdova in ni imela potomcev, oba njena starša
sta umrla pred njo in nista zapustila drugih potomcev
razen zapustnice. Glede na navedeno pridejo v poštev
dediči III. dednega reda (zapustničine babice in dedi
oziroma tete in strici oziroma sestrične in bratranci
oziroma njihovi potomci), pri čemer so sodišču znani
le podatki o dedičih III. reda po zapustničinem očetu
Dušanu Čakalu, ne pa tudi, ali je zapustnica po svoji
materi Bosiljki Čakalo zapustila dediče III. dednega
reda, kakor tudi ne podatki (imena in priimki, rojstni
podatki, naslovi prebivališč ter drugi osebni podatki)
o morebitnih dedičih III. dednega reda po zapustničini
materi Bosiljki Čakalo.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in
v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne
bodo priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 4. 2013
D 66/2011

Os-2462/13

Ivan Škergat, roj. 5.4.1870, iz Sv. Antona, je dne
26. 6. 1919 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 4. 2013
D 100/2012

Os-2109/13

Pri Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Simonu Hajdinjak, sinu
Janeza, rojenem 3. 10. 1973, državljanu Republike
Slovenije, nazadnje stanujočem Brengova 22, Cerkvenjak, ki je umrl dne 18. 6. 2012.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo
zakonito dedovanje. Zapustnik je ob smrti živel v izvenzakonski skupnosti z Manuelo Jančar in je zapustil mladoletnega otroka Mauricija Jančarja, katerega zastopa
skrbnica za poseben primer Zinka Jurša, določena
z odločbo CSD Lenart. Zapustnikova izveznakonska
partnerica in skrbnica za poseben primer (za mld. Mauricija Jančarja), ki bi prišla v poštev kot dediča prvega
dednega reda, sta se dedovanju odpovedala. Prav tako
se je dedovanju odpovedal dedič drugega dednega
reda, to je zapustnikov brat Boštjan Koren. Glede na
navedeno bi v poštev prišli dediči tretjega dednega
reda, o katerih pa sodišče nima podatkov.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva zapustnikove dede in babice, njihove
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potomce ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave oklica na sodni deski sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Za začasnega skrbnika zapuščine je sodišče določilo Tino Vukovič, višjo pravosodno svetovalko, pri
Okrajnem sodišču v Lenartu, ki bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 21. 3. 2013
I D 1353/2012

Os-2458/13

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po dne 19. 3. 2011 umrlem Francu Lunderju,
rojenem 24. 1. 1931, državljanu RS, vdovcu, nazadnje
stanujočem Cesta zmage 101, Maribor.
Zapustnik je s svojim premoženjem razpolagal
v oporoki. Dedičev I. in II. dednega reda ni imel, podatki
o dedičih III. dednega reda, to je o zapustničinih tetah
in stricih ter njihovih potomcih, pa niso znani.
Sodišče zato poziva zapustnikove dediče III. dednega reda, neznanih imen in naslovov oziroma vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica, 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 23. 4. 2013
D 72/2013

Os-2005/13

Na Okrajnem sodišču v Trbovljah je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Martun Vincencu,
rojenem 5. 4. 1890, umrlem 4. 7. 1945, nazadnje stanujočem Retje 65, Trbovlje.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Martun Vincencu, da se priglasijo
Okrajnemu sodišču v Trbovljah v enem letu od objave
tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 18. 3. 2013
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Oklici pogrešanih
N 74/2012

Os-1509/13

Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru se vodi nepravdna zadeva predlagatelja Danijela Domiter, Ferkova ulica 2, Maribor, zoper nasprotnega udeleženca
Ivana Domiter, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer
Center za socialno delo Maribor, Zagrebška ul. 72, Maribor, zaradi razglasitve za mrtvega.
O pogrešancu Ivanu Domitru (tudi Johann) je znano, da je rojen 26. 12. 1903, je sin Josefe Domiter in
Franca Domitra, njegovo zadnje stalno prebivališče je
bilo na naslovu Kejžarjeva ulica 9, Maribor. Po poklicu
je bil trgovski potnik. Dne 15. 5. 1932 je sklenil zakonsko zvezo z Ivano Lešnik. Nazadnje so ga videli v letu
1945, ko je bil v zaporu na Studencih ali v Bresternici.
Sodišče zato poziva pogrešanca, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti
pogrešanca, da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po izteku
navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 2. 2013
N 19/2013

Os-2419/13

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagatelja Stanislava Krošelj, Brestovica
pri Komnu 100, 6223 Komen in nasprotnega udeleženca Franca Radetič od Franca, roj. 16. 6. 1897 v Brestovici pri Komnu, Brestovica 74, 6223 Komen, sedaj
neznanega bivališča zaradi razglasitve nasprotnega
udeleženca za mrtvega.
Po navedbah predlagatelja naj bi bil pogrešani
Franc Radetič od Franca, roj. 16. 6. 1897 v Brestovici
pri Komnu, Brestovica 74, 6223 Komen, sedaj neznanega bivališča prav gotovo že mrtev, čeprav njegova
smrt ni nikjer uradno zaznamovana, saj je od njegovega rojstva, zabeleženega v družinskem listu Župnijskega urada Brestovica, minilo že več kot 125 let.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli
o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 4. 2013
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
AdriaticSlovenica Zavarovalna družba d.d. PE Novo
mesto, veljavnost naslednjih dokumentov: zel. karte 08AZK-01/07, št. 2045561, 2133200; police 06-ŽIV-06/11,
št. 00001518, 00001544, 00000152. Ob-2551/13
Basle Matjaž, Kamenče 7, 3314 Braslovče, v imenu
Wiener Städtische zavarovalnice podružnice v Ljubljani,
Masarykova 14, 1000 Ljubljana, police: 110000005565,
110000201338,
110000201340,
110000201341,
110000201342,
110000201343,
110000201353,
110000201354,
110000201355,
110000306346,
110000306347,
110000306352,
120000001564,
120000002634,
120000002635,
120000002637,
122000000478,
122000000479,
122000000480,
122000000481,
122000000482,
210000003199,
210000003372,
210000003374,
210000003375,
210000301261,
210000301262,
210000301263,
210000301264,
210000301265,
210000301266,
210000301267,
210000301268,
210000301269,
210000301276,
210000301279,
210000301280,
210000303700,
210000303701,
210000303702,
210000303703,
210000303704,
210000303705,
210000303706,
210000303707,
210000303708,
210000303709,
210000303710,
210000303711,
210000303712,
210000303713,
210000303714,
210000303715,
210000303716,
210000303717,
210000303718,
210000303719,
220000003296,
220000003464,
220000003469,
220000005301,
220000301445,
220000301446,
220000301447,
220000301448,
220000301449,
220000301450,
220000301451,
220000304164,
220000304165,
220000304166,
220000304167,
220000304168,
220000304169,
220000304170,
220000304171,
220000304172,
230000000671,
230000000672,
230000000673,
230000000674,
230000000675,
230000000676,
230000000677,
230000000680,
300000001506,
300000001507,
300000001508,
300000001509. Ob-2562/13
Beber Branka, Borova vas 28, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500078218, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m-71
Bratoš Žiga, Črna vas, Brglezov štradon 15A, Ljub
ljana, zavarovalno polico, št. 70000036286, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnq-331134
Grubelnik Lidija, Ulica Jožeta Lampreta 1, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500011604, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-56
Jager Suzana, Šaranovičeva 6B, Celje, zavarovalno polico, št. 50500003451, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gne-331142
Kokolj Tamara, Cesta OF 40, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500120562, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m-67
Kornelli Sara, Hajdoše 5B, Hajdina, zavarovalno
polico, št. 41601002329, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-75
Kralj Ingrid, Ljubljanska 7, Grosuplje, zavarovalno
polico, št. 50500096816, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnx-331098

Kranjc Primož, Goriška cesta 53, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500080698, izdala zavarovalnica
KD Življenje. m-68
Ladič Sašo, Zgornji Duplek 147E, Spodnji Duplek,
zavarovalno polico, št. 50500082304, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-55
Markov Ljubomir, Krekova ulica 26, Maribor, zavarovalno polico, št. 70000012453, izdala zavarovalnica
KD Življenje. m-69
Mužerlin Lucija, Stantetova 30, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500027896, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m-58
Orzinek Mirko, Trnovska vas 29, Trnovska vas, zavarovalno polico, št. 50500099607, izdala zavarovalnica
KD Življenje. m-73
Pilinger Leon, Markovičeva 15, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500030341, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m-60
Pilinger Leon, Markovičeva 15, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500042535, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m-59
Pukl Matjaž, Polanska cesta 99, Orehova vas, zavarovalno polico, št. 50500034953, izdala zavarovalnica
KD Življenje. m-57
Ražem Mark, Lokev 137, Lokev, zavarovalno polico, št. 50500082084, izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnw-331099
Ropoša Stanko, Srednje Bitnje 44, Žabnica, zavarovalno polico, št. 50500025448, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnr-331104
Skaza Jožef, Meljski vrh 83, Maribor, zavarovalno
polico, št. 50500090584, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-66
Skaza Jožef, Meljski vrh 83, Maribor, zavarovalno
polico, št. 50500086390, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-65
Šoba Tadeja, Majšperk 38A, Majšperk, zavarovalno
polico, št. 50500070120, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnc-331144
Šober Boris, Šikole 68, Pragersko, zavarovalno
polico, št. 50500011365, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-54
Špes Nataša, Kopališka ulica 9, Slovenska Bistrica,
zavarovalno polico, št. 70000011857, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-61
Vindiš Furman Tanja, Pohorska 15, Maribor, zavarovalno polico, št. 41601001570, izdala zavarovalnica
KD Življenje. m-74
Zakošek Gorazd, Pilštanj 22, Lesično, zavarovalno
polico, št. 50500051465, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnt-331102

Spričevala preklicujejo
Deželak Polona, Bratov Čebuljev ulica 15, Ljub
ljana, indeks, št. 09090573, izdala Fakulteta za pomorstvo in promet, leto izdaje 2007. gnq-331109
Goršič Vito, Vrbanska cesta 4, Maribor, indeks,
št. 51066173, izdala Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Maribor. m-70
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Panedobič Želiženko, Cesta 4. julija 48, Krško, diplomo Fakultete za arhitekturo, diploma izdana na ime
Mihael Rostohar. gng-331140
Pečnik Daša, Dalmatinova ulica 3, Krško, indeks, št. 20120196, izdala Pravna fakulteta, Ljubljana.
gnl-331139
Žvab Andraž Marjan, Gogalova ulica 3, Kranj,
indeks, št. 18040296, izdala Filozofska fakulteta.
gnb-331095

Drugo preklicujejo
Ajd Teo, Ljubljanska cesta 40, Slovenska Bistrica,
dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 1012693.
m-63
Bajrić Samir, Trdinova ulica 22, Novo mesto, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009011001, izdajatelj Cetis d.d. gni-331138
Bajuk Luka, Nanoška ulica 21, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdala SMGŠ, Ljubljana. gnk-331136
Deželak Polona, Bratov Čebuljev ulica 15, Ljub
ljana, študentsko izkaznico, št. 09090573, izdala Fakulteta za pomorstvo. gnl-331110
Dobrišek Tea, Polzela 197, Polzela, študentsko izkaznico, št. 21090099, izdala Fakulteta za družbene
vede. gno-331107
EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500023441000 (na
ime Admir Hotić). gnl-331135
Grmek Prelec Nataša, Tupelče 8C, Štanjel, študentsko izkaznico, št. 19851118, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gnk-331111
HRIB, d.o.o., Dobje pri Planini, Večje Brdo 8, Dobje
pri Planini, licenco, za vozilo GE006144/00781/001, registrska številka CE 60-25H. gnq-331105
Keković Ivana, Trg komandanta Staneta 13, Ljub
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnz-331146
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Kovačević Teja, Nad tovarno 25, Prebold, študentsko izkaznico, št. 23120285, izdala Fakulteta za strojništvo. gnd-331143
Krajnčan Jernej, Žabljek 37B, Laporje, potrdilo o tečaju viličarista, številka 1955, izdano 13. 6. 2011, izdala
Ljudska univerza Maribor. m-64
Kramar Janez, Tunjiška 2B, Kamnik, ribiško čuvajsko izkaznico, številka 558, izdalo Ministrstvo za kmetijstvo. gnb-331145
Krmavnar Saša, Laze 53, Logatec, študentsko izkaznico, št. 98093017, izdala Univerza na Primorskem,
Koper. gny-331097
Kunej Eva, Cesta v Mestni log 56B, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01011035, izdala Pedagoška fakulteta, Ljubljana. gnj-331141
Marko
Nowotny
s.p.,
Pečarjeva
ulica
4,
Ljubljana-Črnuče,
osnovno
licenco,
št. 011928/MJ36-6-3935/2008, z veljavnostjo do 30. 5.
2013, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gne-331096
Merc Katja, Zgornja Hajdina 100C, Hajdina, študentsko izkaznico, št. 30801726, izdala Medicinska fakulteta, Maribor. m-72
PROTELUM d.o.o., Tomačevo 1, Ljubljana, licenco,
št. GE004562/05846/009, za vozilo LJ EP-324, izdala
Gospodarska zbornica Slovenije. gnz-331100
Selevšek Gorazd, Ulica OF 11, Izola - Isola, študentsko izkaznico, št. 09040250, izdala Univerza v Ljub
ljani. gnn-331108
Stolnik Miroslav, Maistrova ulica 9, Slovenj Gradec,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500001906001,
izdajatelj Cetis d.d. gns-331103
Šoba Anton, Soteška pot 12, Ljubljana – Črnuče,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500031580000,
izdajatelj Cetis d.d. gnj-331137
Žarkovič Maja, Vodovodna ulica 12, Orehova vas,
študentsko izkaznico, št. 71178847, izdala Pravna fakulteta, Maribor. m-62
Židanek Eva, Laze 30, Logatec, študentsko izkaznico, št. 01006512, izdala Pedagoška fakulteta, Ljubljana.
gnt-331106
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