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Leto XXIV

Javni razpisi
Ob-3336/14
Preklic
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta
zmage 57,1410 Zagorje ob Savi objavlja preklic ponovnega javnega razpisa za prodajo tovornega vozila
Mercedes Benz, tip ATEGO 1517 K z javnim zbiranjem
ponudb, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 63 z dne
22. 8. 2014.
Ponovni javni razpis za prodajo tovornega vozila
Mercedes Benz, tip ATEGO 1517 K z javnim zbiranjem
ponudb, objavljen v Uradnem listu RS, št. 63 z dne
22. 8. 2014, se prekliče.
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.
Št. 430-279/2014/11

Ob-3343/14

Ministrstvo za notranje zadeve je dne 8. 8. 2014
v Uradnem listu RS, št. 61/14 objavilo javni razpis za izvajanje programov spodbujanja medkulturnega dialoga
z državljani tretjih držav, št. 430-279/2014, ki se financira
iz Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih
držav in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil
prijaviteljem za izdelavo vloge iz razpisne dokumentacije navedenega javnega razpisa, za predmetni javni
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javna naročila“, naročnik objavil dokument “Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, dne 1. 9. 2014«.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-141/2014-16

Ob-3340/14
Obvestilo

o izbiri koncesionarja za izvajanje izbirne
gospodarske javne službe za dobavo toplote iz
kotlovnice na lesno biomaso »DOLB PRE«
1. Podatki o naročniku/koncendentu: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk,
tel. 07/388-51-80, faks: 07/388-51-81, www.zuzemberk.si.
2. Podatki o koncesijskem aktu: Odlok o določitvi
in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za
dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB
PRE« (objava v Uradnem listu RS, št. 62/14).
3. Predmet, narava in obseg koncesije: podelitev
koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso
»DOLB PRE«. Koncesija obsega izvajanje gospodarske

javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno
biomaso v zaključenem območju Osnovne šole Prevole
ter izvajanje drugih storitev, ki jih določajo zakon, podzakonski predpisi in odlok. Koncesija se podeli za obdobje
15 let v skladu z odlokom.
4. Območje izvajanja predmeta koncesije: Osnovna
šola Prevole, Prevole 32, 8362 Hinje.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: začetek s 1. 9.
2014, trajanje 15 let.
6. Naziv in sedež koncesionarja: PROHEATING
d.o.o., proizvodnja in oskrba s toplotno energijo z lesne
biomase, Klečet 28, 8360 Žužemberk s partnerjem Profiliranje lesa Turk Franc s.p., Klečet 28, 8360 Žužemberk.
7. Drugi podatki: javni razpis je bil objavljen dne
14. 8. 2014 na spletnih straneh naročnika ter v Uradnem
listu RS.
Občina Žužemberk
Št. 6316-7/2014-1

Ob-3339/14

Na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12,
96/13 in 100/13) ter v zvezi z 12. in 20. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS,
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1,
112/107, 9/11 in 57/ZPOP-1A) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa mednarodne
znanstvene literature in baz podatkov v letu 2014
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: ARRS).
2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa:
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13;
v nadaljnjem besedilu: Pravilnik);
– Metodologija ocenjevanja prijav za razpise
št. 6319-2/2013-8 z dne 17. 3. 2014; v nadaljnjem besedilu: Metodologija).
3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene
literature in baz podatkov in stroškov konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih
znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe razisko-
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valne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji.
4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša:
2.960.000 EUR. Realizacija je vezana na zagotovitev
sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto 2014.
ARRS bo z izbranimi prijavitelji na razpisu sklenila
pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
5.1 Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis:
na razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v evidenco raziskovalnih
organizacij pri ARRS. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo
na razpis, morajo opravljati informacijske storitve za
širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna knjižnica,
univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo posamično ali v obliki
konzorcijev (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
5.2. Prijavitelji morajo do oddaje prijave na javni
razpis v vzajemnem katalogu sistema COBISS.SI ažurirati podatke o naročenih periodičnih publikacijah in bazah podatkov v skladu z navodili Instituta informacijskih
znanosti v Mariboru.
6. Kriteriji za ocenjevanje prijav:
Kriteriji za ocenjevanje prijav so:
– relevantnost podporne dejavnosti,
– kakovost prijave podporne dejavnosti,
– relevantnost in potencialni vpliv prijave in
– izvedljivost predloga.
Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prednosti.
Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga
določata Pravilnik in Metodologija.
7. Prednost pri sofinanciranju:
Prijave se ocenjujejo znotraj posamezne znanstvenoraziskovalne vede.
– Prednost pri sofinanciranju nabave mednarodne
znanstvene literature in baz podatkov bodo imeli tudi
tisti prijavitelji, pri katerih je potreben pospešen razvoj
knjižnice, ker je ta sestavni del organizacije, katere pospešeni razvoj je v javnem interesu Republike Slovenije.
Na ta način se omogoča pospešen razvoj strok, ki so
v javnem interesu RS in so sestavni del mlade organizacije, ki jo je treba v javnem interesu pospešeno razvijati,
oziroma uveljavljene organizacije, ki pospešeno razvijajo novo raziskovalno-razvojno področje.
– Prednost pri sofinanciranju nabavnih konzorcijev
bodo imeli konzorciji, ki praviloma povezujejo vse štiri
Univerze in vsaj štiri javne raziskovalne zavode oziroma
celotno znanstveno področje, ki ga pokrivajo v okviru
konzorcijskega nakupa.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva se uporabijo v letu
2014 za plačilo licenčnin, naročil periodičnih publikacij in
baz podatkov, ki zapadejo v plačilo v letu 2014.
9. Razpisna dokumentacija z navedbo vrste dokazil
o izpolnjevanju pogojev:
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
1. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec:
ARRS-RI-ML-01-2014 – Prijavna vloga za sofinanciranje nakupa mednarodnih periodičnih publikacij, baz
podatkov in stroškov konzorcija za elektronski dostop
do vsebin v celotnem besedilu in
2. obvezne priloge glede na predmet prijave, in
sicer:
1. ponudbe za nakup mednarodne znanstvene literature in baz podatkov,
2. seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih mednarodnih periodičnih publikacij (izpis COR009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
iz sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe periodičnih
publikacij v letu 2013 ali/in
3. seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih baz podatkov (izpis COR010 iz sistema
COBISS.SI) ter statistika uporabe baz podatkov v letu
2013 in
4. seznam prijavljenih periodičnih publikacij, ki
so pogoj za konzorcij.
Poleg prijavnega obrazca, navedenega v prvi točki
prejšnjega odstavka, sta sestavna dela razpisne dokumentacije tudi Metodologija in Pravilnik.
10. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave,
način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj
s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov:
razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si in v enem izvodu
v papirni obliki na naslov ARRS.
b. Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in baz
podatkov v letu 2014« ter z navedbo naziva in naslova
prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS do vključno srede, 24. 9. 2014, do
12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno
srede, 24. 9. 2014, do 12. ure (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje
nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov v letu 2014« je lahko le ena prijava.
c. Prijave oddane v elektronski obliki morajo biti
popolnoma enake kot papirne prijave in jih morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si do vključno srede, 24. 9. 2014,
do 12. ure.
d. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala
le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in
obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na
ARRS v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni
dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne bo
upoštevala.
e. Prijav, ki bodo prispele po razpisnem roku in
ne bodo pravilno označene (glej točko b), komisija ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijavitelju.
Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
11. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo v petek, 26. 9. 2014, ob 10. uri, v sejni sobi
Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene
prijave.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v treh mesecih po zaključku
javnega razpisa.
13. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na spletni
strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Prijavni
obrazec in razpisno dokumentacijo lahko dobijo tudi
v času uradnih ur v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana.
14. Dodatne informacije: vse dodatne informacije
lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za razi-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
skovalno dejavnost Republike Slovenije pri Marici Žvar
osebno ali po tel. 01/400-59-42, vsak delavnik od 9. do
13. ure ali po elektronski pošti: Marica.Zvar@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 341-1/2014-6

Ob-3344/14

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13),
Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2014 (Uradni
list RS, št. 110/13,), Odloka o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Komen
(Uradni list RS, št. 79/11) v povezavi z 29. členom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06
– odl. US in 17/08), Občina Komen objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oziroma izvajanje ukrepov in vlaganj v naravne vire za naslednje
ukrepe:
– Biomeliorativne ukrepe:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč,
logov,
– izdelava in vzdrževanje robov, pasišč in remiz,
– nakup sadja ter zaščita avtohtonih in rastišču
primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic in umetnih
dupel,
– Biotehnične ukrepe:
– obdelovanje krmnih in predelovalnih njiv,
– Ostale ukrepe:
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje škode od divjadi,
– izobraževanja in obveščanja občanov o stanju
in odnosu do gozdnih živali ter o gozdnem bontonu,
– drugi ukrepi varstva okolja in narave.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko
pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali
ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži
v občini,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino
lovišča, ki leži v občini oziroma so sredstva enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev
enakomerno porazdeli med izbrane vlagatelje.
4. Višina sredstev: višina sredstev znaša
2066,07 EUR.
5. Rok porabe dovoljenih sredstev: dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.
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6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– postopek za izbor sofinancerja,
– navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– obrazce:
– Obrazec – Prijava na razpis,
– Obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev,
– Obrazec – Poročilo o porabi sredstev v letu
2013,
– Vzorec pogodbe.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo na
spletni strani občine: www.komen.si/objave/razpisi ali
v času uradnih ur v prostorih sprejemne pisarne Občine
Komen.
7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni rapis
Vlagatelji morajo vloge oddati najkasneje v roku
desetih dni od dneva objave Javnega razpisa v Uradnem listu RS. Vlagatelj odda vlogo po pošti na naslov
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen ali pa osebno
v sprejemno pisarno Občine Komen. Na hrbtni strani
ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti neveden
naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja
na prednji strani ovojnice:
– Ne odpiraj – vloga na javni razpis – sofinanciranje
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo;
– Ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilne opremljene vloge bodo
zavržene.
8. Odpiranje prispelih vlog: vloge bo obravnavala
tri članska komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog
ni javno.
9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije ter ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev
vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge tistih vlagateljev, ki ne bodo
izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.
Vlagatelji bodo sprejeli sklep o višini odobrenih
sredstev. Po preteku pritožbenega roka se sklenejo pogodbe.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
občine, www.komen.si/objave/razpisi ali pa jo v tem
roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure ter v sredo od
8. do 17. ure na naslovu: Občina Komen, Komen 86,
6223 Komen.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse
dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom
dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na
05/731-04-50 oziroma po e-pošti: tanja.strnad@komen.si.
Občina Komen

Stran

1978 /

Št.

65 / 5. 9. 2014

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-3337/14

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G),
35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11,42/12,24/13 in 10/14), Poslovnega načrta
družbe za leto 2014 in sklepa kolegija z dne 1. 7. 2014,
objavlja
ponovni javni razpis
za prodajo tovornega vozila
Mercedes Benz ATEGO 1517 K
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Javno podjetje Komunala Zagorje,
d.o.o., Cesta zmage 57,1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je rabljeno tovorno vozilo: inventarna številka 8930, znamke Mercedes Benz, tip ATEGO
1517 K, reg. št. LJ 78-07L, vrsta tovorno vozilo, št. šasije
WDB9720721K702857, št. motorja OM904904911,vrsta
goriva dizel, leto izdelave 2001, prva registracija 5. 9.
2001, moč motorja v KW125, delovna prostornina motorja v cm3 4249, masa praznega vozila v kg 6600,
dovoljena skupna teža v kg 15000, število kilometrov 363.857,nadgradnja Tehnostroj, izhodiščna cena
7.500,00 EUR brez DDV in 9.150,00 EUR z DDV. Vozilo
je odjavljeno iz prometa.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, zato kupec
nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora najkasneje do dne 19. 9. 2014
plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od
navedene izhodiščne cene(brez DDV) za tovorno vozilo,
za katerega daje ponudbo. Varščino je potrebno vplačati
na račun prodajalca Javno podjetje Komunala Zagorje,
d.o.o., št. 02338-0012342567, ki je odprt pri NLB d.d. in
fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino
ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa
vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji tovornega
vozila je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne
sklene, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev
pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec.
Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati
v celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila
kupnine, je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila, je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa
zadrži vplačano varščino.
4. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno
opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka
ali višja od izhodiščne prodajne cene.
5. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih
iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno
podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57,
Zagorje ob Savi in na spletni strani prodajalca, www.
komunala-zagorje.si.
6. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo
ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),

– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo
izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo priglasitvenega lista
(izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list ne
smeta biti starejša od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe
(velja le za pravno osebo in s.p.),
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe
v višini 10 % izhodiščne cene, (datum vplačila varščine
mora biti najkasneje do 19. 9. 2014),
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani
ponudbi je 100 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo
enako ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi
enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo- najnižji
znesek višanja je 100 EUR.
8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb,
ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od
dneva odločitve.
9. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13 in 10/14).
10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne
pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti
varščino brez obresti.
11. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do dne 22. 9. 2014
do 10. ure ne glede na vrsto prenosa na naslov Javno podjetje Komunala Zagorje,d.o.o. Cesta zmage 57,
1410 Zagorje ob Savi z oznako: »Ne odpiraj - Ponudba
na javni razpis za prodajo tovornega vozila Mercedes
Benz ATEGO 1517 K«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele
do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih
iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno
podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.,Cesta zmage 57,
Zagorje ob Savi in na spletni strani prodajalca, www.
komunala-zagorje.si.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni
sobi Javnega podjetja Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta
zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, dne 22. 9. 2014, ob
11. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo pri Fakin Milanu, tel. 03/566-77-04, GSM
040/639-936.
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.
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Javne dražbe
Št. 478/2014-421

Ob-3318/14
Popravek

Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer,
objavlja popravek javne dražbe za prodajo stavbnih zemljišč v Puchovi poslovni coni v Ljutomeru.
Javna dražba za prodajo stavbnih zemljišč v Puchovi poslovni coni v Ljutomeru, objavljena v Uradnem
listu RS, št. 64/14 z dne 29. 8. 2014, se dopolni v 5. točki
tako, da se doda novi odstavek:
»Kupnina se lahko plača tudi obročno. V primeru
plačila na obroke, mora kupec neplačani del kupnine
ustrezno zavarovati v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.«
			
Občina Ljutomer
Št. 478-14/2014/25

Ob-3305/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Ljubljana, Štefanova ulica 2 in Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: naročnika) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12 in 50/14) in Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavljata
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Stanovanje ID znak 1884-234-20 v Kisovcu, Trg
Pohorskega bataljona 5, v skupni izmeri 66,30 m2.
Stanovanje je nezasedeno. Lastnika stanovanja:
Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje
zadeve in Občina Zagorje ob Savi, vsaka do ½.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja po
metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna
cena znaša 47.800,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenih računov lastnikov, in sicer
najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računov. Plačilo
celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 23. 9. 2014 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2,
Ljubljana.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo
prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni
dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, katerega
je izdal državni organ.

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe
komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno
številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma
ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 22. 9. 2014 do
12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene
stanovanja. Datum pomeni, ko bo varščina ta dan na
računu Ministrstva za notranje zadeve.
Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132, ter sklic 28
17116-2990008-39903614.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe.
8. Ogled predmeta javne dražbe
Ogled stanovanja se lahko opravi po predhodnem
dogovoru z Alenko Slovenec, tel. 01/36-10-336.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne
dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23,
el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. naslov: jasmina.strgarsek@gov.si.
9. Ustavitev postopka: prodajalca lahko kadarkoli
do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavita, pri čemer se dražiteljem povrne varščino brez obresti.
10. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«;
– uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani javni dražbi skleniti z naročnikoma kupoprodajno
pogodbo;
– če uspeli dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalca
zadržita varščino;
– dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, se varščina vrne;
– kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 8 dni od
plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, stroški vknjižbe
lastninske pravice v zemljiško knjigo ipd.) ter morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna
kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 478-45/2014/3

Ob-3306/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12 in 50/14) in Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
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2. Opis predmeta prodaje:
Javna dražba:
1. stanovanje, ID znak 1535-17-16, v Črnomlju,
Cankarjeva ulica 2, v skupni izmeri 67,60 m2,
2. stanovanje, ID znak 1535-10-21, v Črnomlju,
Ulica Moša Pijade 8, v skupni izmeri 65,30 m2,
3. stanovanje, ID znak 1535-12-30, v Črnomlju,
Ulica Moša Pijade 4, v skupni izmeri 43,40 m2,
4. stanovanje, ID znak 1515-983-56, v Metliki, Naselje Borisa Kidriča 5, v skupni izmeri 82,50 m2,
5. stanovanje, ID znak 1515-983-82, v Metliki, Naselje Borisa Kidriča 5, v skupni izmeri 78,60 m2,
6. stanovanje, ID znak 105-1903-8, v Murski Soboti, Kocljeva ulica 12/c, v skupni izmeri 35,70 m2,
7. stanovanje, ID znak 166-4336-14, v Lendavi,
Trg ljudske pravice 11A, v skupni izmeri 51,00 m2,
8. stanovanje, ID znak 14-450-8, v Petrovcih, Gornji Petrovci 33, v skupni izmeri 64,80 m2,
9. stanovanje, ID znak 889-1599-26, v Mežici, Mariborska cesta 11, v skupni izmeri 59,60 m2.
Ponovna javna dražba:
1. stanovanje, ID znak 105-3734-20, v Murski
Soboti, Lendavska ulica 23b, v skupni izmeri 61,00 m2.
2. stanovanjska stavba, ID znak 2217-160, na
naslovu Sedlo 45, Breginj, v skupni izmeri 102,72 m2, ki
stoji na zemljišču parc. št. 1075/7 – pozidano zemljišče,
v izmeri 243 m2, k.o. 2217 Sedlo.
Vse nepremičnine so nezasedene. Lastnik nepremičnin je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za
notranje zadeve. Draži se vsaka nepremičnina posebej.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po
metodi javne dražbe in ponovne javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
Javna dražba:
1. ID znak 1535-17-16, v Črnomlju, Cankarjeva
ulica 2, v skupni izmeri 67,60 m2: 45.300,00 EUR,
2. ID znak 1535-10-21, v Črnomlju Ulica Moša Pijade 8, v skupni izmeri 65,30 m2: 43.100,00 EUR,
3. ID znak 1535-12-30, v Črnomlju Ulica Moša Pijade 4, v skupni izmeri 43,40 m2: 26.900,00 EUR,
4. ID znak 1515-983-56, v Metliki Naselje Borisa
Kidriča 5, v skupni izmeri 82,50 m2: 56.100,00 EUR,
5. ID znak 1515-983-82, v Metliki Naselje Borisa
Kidriča 5, v skupni izmeri 78,60 m2: 51.900,00 EUR,
6. ID znak 105-1903-8, v Murski Soboti Kocljeva
ulica 12/c, v skupni izmeri 35,70 m2: 30.000,00 EUR,
7. ID znak 166-4336-14, v Lendavi, Trg ljudske
pravice 11A, v skupni izmeri 51,00 m2: 33.700,00 EUR,
8. ID znak 14-450-8, v Petrovcih, Gornji Petrovci 33, v skupni izmeri 64,80 m2: 35.600,00 EUR,
9. ID znak 889-1599-26, v Mežici, Mariborska
cesta 11, v skupni izmeri 59,60 m2: 34.600,00 EUR.
Ponovna javna dražba:
1. ID znak 105-3734-20, v Murski Soboti, Lendavska ulica 23b: 41.395,00 EUR,
2. ID znak 2217-160, na naslovu Sedlo 45, Breginj, v skupni izmeri 102,72 m2, ki stoji na zemljišču parc.
št. 1075/7 – pozidano zemljišče, v izmeri 243 m2, k.o.
2217 Sedlo: 20.995,00 EUR.
Najnižji znesek višanja za posamezno nepremičnino je 200,00 EUR. V te zneske ni vštet davek na promet
nepremičnin.
5. Način in rok plačila: kupec poravna kupnino na
podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje
v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine
v navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 25. 9. 2014 ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2,
Ljubljana.
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Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo
prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni
dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, katerega
je izdal državni organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe
komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno
številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma
ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 24. 9. 2014 do
12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene
stanovanja oziroma stanovanjske stavbe. Datum pomeni, ko bo varščina ta dan na računu Ministrstva za
notranje zadeve.
Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje
zadeve št. 01100-6370171132 ter sklice, in sicer:
Javna dražba:
– za
stanovanje
pod
zap.
št.
1:
28
17116-2990008-39913114,
– za
stanovanje
pod
zap.
št.
2:
28
17116-2990008-39913214,
– za
stanovanje
pod
zap.
št.
3:
28
17116-2990008-39913314,
– za
stanovanje
pod
zap.
št.
4:
28
17116-2990008-39913814,
– za
stanovanje
pod
zap.
št.
5:
28
17116-2990008-39913914,
– za
stanovanje
pod
zap.
št.
6:
28
17116-2990008-39913414,
– za
stanovanje
pod
zap.
št.
7:
28
17116-2990008-39913514,
– za
stanovanje
pod
zap.
št.
8:
28
17116-2990008-39913614,
– za
stanovanje
pod
zap.
št.
9:
28
17116-2990008-39913714.
Ponovna javna dražba:
– za
stanovanje
pod
zap.
št.
1:
28
17116-2990008-39907414,
– za stanovanjsko stavbo pod zap. št. 2: 28
17116-2990008-39907514.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe
Ogled stanovanj je mogoč po predhodnem dogovoru:
Javna dražba:
– za stanovanja pod zap. št. 1.–5.: Sonja Javeršek,
tel. 07/46-60-559 ali 07/46-60-550.
– za stanovanja pod zap. št. 6.–8.: Mira Prelec,
tel. 02/522-43-33.
– za stanovanje pod zap. št. 9.: Mira Potecin,
tel. 03/542-63-29.
Ponovna javna dražba:
– za stanovanje pod zap. št. 1.: Mira Prelec,
tel. 02/522-43-33,
– za stanovanjsko stavbo pod zap. št. 2.: Dušan
Štok, tel. 05/30-34-320.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne
dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23,
el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. naslov: jasmina.strgarsek@gov.si.
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9. Ustavitev postopka: prodajalec lahko kadarkoli
do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi,
pri čemer se dražiteljem povrne varščino brez obresti.
10. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–
kupljeno«;
– uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani
javni dražbi in ponovni javni dražbi skleniti z naročnikom
kupoprodajno pogodbo;
– če uspeli dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec
zadrži varščino;
– dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, se varščina vrne;
– kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 8 dni od
plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev,
davek na promet nepremičnin, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ipd.) ter morebitne druge
stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-3308/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, skladno z določbami Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in naslednji) ter
določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11
in naslednji) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2a) Parc. št. *51/7, k.o. 522-Spodnji Žerjavci, v izmeri 90 m2 ter parc. št. 409/1, k.o. 522-Spodnji Žerjavci,
v izmeri 2213 m2. V naravi gre za zemljišči, na katerima stoji starejši stanovanjski objekt s pripadajočim gospodarskim poslopjem na naslovu Spodnji Žerjavci 48,
Lenart v Slovenskih Goricah, ki se prodajajo kot celota.
Stanovanjski objekt je srednje vzdrževan, trenutno nenaseljen, priključen na javno električno, vodovodno in
telefonsko omrežje. Tla prostorov so delno lesena, delno
iz estriha, pretežno je položen PVC, stavbno pohištvo je
leseno, streha je dvokapnica z lesenim ostrešjem in krita
z opečno kritino. Konstrukcija gospodarskega objekta je
mešane izvedbe iz opeke in kamna, v slabšem stanju,
na tleh je zemlja. Dostop in dovoz je omogočen po vaški cesti. Zemljišči sta zemljiškoknjižno urejeni in brez
bremen.
Izklicna cena je 40.375,00 EUR.
Na izklicano ceno kupec plača še 2 % davek na
promet nepremičnin.
2b) Nepremičnina z ID znakom 1871-2302-15,
dvosobno stanovanje št. 15, v 5. etaži (3. nadstropje)
večstanovanjske stavbe z naslovom Trg revolucije 2a,
Trbovlje, s pripadajočo kletjo št. 15 v 1. etaži, v skupni
izmeri 65,05 m2. Gre za stanovanje na zahodni strani
objekta, ki je bil zgrajen leta 1985, v objektu je dvigalo.
Komunalna opremljenost objekta: elektrika, vodovod,
kanalizacija, toplovod, telefon, CATV, asfaltno ulično
cestno omrežje, odvodnjavanje, parkiranje. Stanovanje
je že dalj časa prazno, potrebno je generalne prenove,
elektro števec je izključen in odstranjen.
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Izklicna cena je 29.325,00 EUR.
Na izklicano ceno kupec plača še 2 % davek na
promet nepremičnin.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika oziroma pri nepremičninah, kjer
so predkupni upravičenci, po izteku roka za uveljavljanje predkupne pravice.
4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja za
nepremičnine je 100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na Ministrstvu za pravosodje, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, v sejni sobi
v IV. nadstropju, in sicer:
Ad 2a) dne 8. 10. 2014, s pričetkom ob 10. uri,
Ad 2b) dne 8. 10. 2014, s pričetkom ob 11. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino pod:
2a) znaša 4.040,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na številko 18
20303-7221002-93901019, z navedbo namena nakazila: Javna dražba-k.o. 522-Spodnji Žerjavci.
2b) znaša 2.940,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na številko 18
20303-7200013-93901019, z navedbo namena nakazila: Javna dražba-k.o. 1871-Trbovlje.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku
30 dni po opravljeni javni dražbi.
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži.
Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne
dražbe se obrnite na Marijo Petek, tel. 01/478-83-34,
e-pošta: marija.petek@gov.si. Ogled predmeta javne
dražbe bo omogočen po predhodnem dogovoru.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne
dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na
spletni strani: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javne_drazbe/
9. Opozorilo: organizator lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim dražiteljem, pri čemer se zavezuje povrniti izkazane stroške prevzema dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin.
– Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili
priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici za predmet pod 2a) z navedbo
»Dražba 477-469/2012 – Ne odpiraj«, za predmet pod
2b) z navedbo »Dražba 477-13/2012 – Ne odpiraj«, na
vložišče Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, Ljub
ljana, najkasneje do 3. 10. 2014 do 15. ure. Po sklepu
komisije, ki vodi javno dražbo, je mogoče predložiti
dokazila, razen potrdila o vplačani varščini, tudi na dan
javne dražbe.
Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora
vsebovati naslednja dokazila:
– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije
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v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila dražitelj ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke).
– Potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli
blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega TRR).
– Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik.
– Dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki
jo dražijo.
– Kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno
izkaznico).
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo,
izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve,
takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
pogodbe ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-3331/14
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo po pooblastilu Vlade
Republike Slovenije zastopa minister dr. Uroš Grilc, na
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,
10/14) in Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne
organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne
agencije in javne sklade za leto 2014 (Uradni list RS,
št. 101/12, 102/13 – OdRSPODU14-1 in 102/13 – OdRSPDZ14) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja
Zemljiškoknjižna lastnica predmeta prodaje, je Republika Slovenija, upravljavec pa Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, ki je tudi organizator javne
dražbe.
Javno dražbo vodi komisija za vodenje in nadzor postopkov oddaje oziroma eventualne prodaje kulturnih spomenikov v lasti Republike Slovenije in upravljanju Ministrstva za kulturo po sklepu
št. 012-89/2012-MIZKŠ z dne 1. 8. 2013 in spremembi
sklepa št. 012-89/2012-MIZKŠ/14 z dne 9. 12. 2013.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega
stvarnega premoženja države po metodi javne dražbe.
III. Opis predmeta prodaje:
Predmet pogodbe je prodaja dela kulturnega spomenika državnega pomena, in sicer nepremičnin: parc.
št. *1, pozidano zemljišče, v izmeri 2422 m2, ID št. 214
(del št. 1), ID št. 195 (del št. 1) naslov: Spodnji Slemen 30, Selnica ob Dravi, ID št. 201 (del št. 1), ID št. 667
(del št. 1), parc. št. 167, pozidano zemljišče, v izmeri

2093 m2, parc. št. 168/1, pozidano zemljišče, v izmeri
903 m2, parc. št. 170, gozdno zemljišče, v izmeri 641 m2
in pozidano zemljišče, v izmeri 6398 m2, skupaj 7039 m2,
parc. št. 171, pozidano zemljišče, v izmeri 2518 m2,
parc. št. 172, pozidano zemljišče, v izmeri 596 m2, parc.
št. 173, pozidano zemljišče, v izmeri 6668 m2, parc.
št. 205, kmetijsko zemljišče, v izmeri 575 m2, gozdno
zemljišče, v izmeri 186 m2, pozidano zemljišče, v izmeri
1759 m2, skupaj 2520 m2, parc. št. 206, gozdno zemljišče, v izmeri 6243 m2, parc. št. 1234/2, pozidano zemljišče, v izmeri 615 m2, parc. št. 1234/3, gozdno zemljišče,
v izmeri 198 m2, vse k. o. 632 Spodnji Slemen, do celote
(1/1) in parc. št. 166/3 (iz 166/2), kmetijsko zemljišče,
v izmeri 808 m2 in pozidano zemljišče, v izmeri 267 m2,
skupaj 1075 m2 do 1/2.
Skupaj 32.352,50 m2 zemljišč.
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, proste oseb in stvari.
Kompleks se nahaja tik ob magistralni cesti Maribor
– Dravograd v naselju Spodnji Slemen. Dostop je urejen
z magistralne ceste. Komunalno opremljenost predstavlja vodovodni priključek in električna napeljava. Kompleks predstavlja grajski park oziroma ožje območje parka, ki je ograjeno med glavno cesto in pobočjem hriba.
Park je glede na zgodovinski razvoj zasnovan kot francoski parter in angleški park. Francoski parter zavzema
prostor pred južno fasado gradu in je simetrično razporejen okrog okrogle fontane, angleški park zavzema prostor zahodno od gradu in kostanjevega drevoreda. Glavno poslopje gradu je s cestne strani ograjeno z masivno
ograjo iz 17 zidanih stolpov na razmaku 3,5 m. Ograja je
grobo in fino ometana ter slikana, sklopi so pokriti z opečnim bobrovcem. Med seboj so povezani s podstavkom
višine 0,80 m, so prav tako zidani, grobo in fino ometani ter slikani. Med sklopi je izvedena masivna železna
ograja na štirih poljih z vzdolžnimi železnimi nosilci in pokončnimi železnimi kovanimi palicami. Na ostalih poljih je
izvedena lesena ograja iz letev. S cestne strani v notranjost kompleksa zapirajo dostop vhodna dvokrilna vrata,
prav tako iz kovanega železa. Gradbeni objekti predstavljajo glavno poslopje gradu (glavni trakt, zahodni trakt,
kapela skupaj v površini 3.310,81 m2) in pomožni levi
(52,54 m2) ter desni vhodni objekt (138,67 m2) na južni
strani kompleksa ob magistralni cesti. Glavno poslopje
gradu je od vhodne ploščadi dvignjeno na zgornjo ploščad in povezano z betonskim stopniščem, ob katerem
sta postavljena kamnita oporna zidova, krita z opečnim
bobrovcem, grobo in fino ometani ter slikani. Objekti so
v slabem stanju, okolica ni urejena, je zaraščena. Objekti
so potrebni celovite obnove.
Iz potrdila o namenski rabi Občine Selnica ob Dravi
št. 3502-67/2014 z dne 6. 5. 2014 izhaja, da je namenska raba prostora parc. št. *1, 166/3, 167, 168/1, 1234/3
– stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev, parc. št. 173 – del parcele stavbno zemljišče izven
ureditvenih območij za poselitev, del najboljše kmetijsko
zemljišče, parc. št. 170, 171, 172, 205, 1234/2- najboljše
kmetijsko zemljišče in parc. št. 206 – lesnoproizvodni
gozd. Prostorski akt, ki ureja območje: Odlok o prostorska ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Selnica
ob Dravi (MUV, št. 7/03, 21/03, 31/05 in 29/10 – obv.
razl. in 26/12). Podatki o območjih varovanj in omejitev
v prostorskem aktu: Vrsta varovanja oziroma omejitve
in predpisi oziroma akt o zavarovanju: turistično območje; kulturna dediščina razglašena za spomenik državnega pomena- umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik (Odlok o razglasitvi park
in grad Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena
(Uradni list RS, št. 81/99, 55/02 in 16/08 – ZVKD-1).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Prostorski ukrepi: zakonita predkupna pravica občine
– Odlok o predkupni pravici Občine Selnica ob Dravi
(MUV, št. 30/03) – ne uveljavlja predkupne pravice na
navedenih zemljiščih.
Predmeten kompleks nepremičnin je vključen v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države
za organe državne uprave, pravosodne organe, javne
zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in
javne sklade za leto 2014 (Uradni list RS, št. 101/12,
102/13 – OdRSPODU14-1 in 102/13) in je predviden
za prodajo.
IV. Predkupna pravica:
Na nepremičninah obstajajo predkupne pravice in
sicer:
– zakonita predkupna pravica po Zakonu o urejanju
prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 –
popr.) in Odloku o predkupni pravici Občine Selnica ob
Dravi (MUV, št. 30/03), pri čemer iz potrdila o namenski
rabi zemljišča št. 3502-67/2014 z dne 6. 5. 2014 Občine
Selnica ob Dravi izhaja, da občina predkupne pravice
ne uveljavlja;
– na parc. št. 166/3, k. o. 632 Spodnji Slemen, ki
je do (ene polovice) 1/2 v lasti Republike Slovenije, obstaja predkupna pravica na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 18/07 Skl.
US: U-I-70/04-18), predkupno pravico ima solastnica
preostalega dela zemljišč Ulrike Monz iz Avstrije Walgaustrasse 135, 6713 Ludesch (Voralerberg), Avstrija.
Nekatere izmed nepremičnin, ki so predmet prodaje, so tudi kmetijska in gozdna zemljišča – upoštevajo
se določbe Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 71/11 – UPB2, 58/12, v nadaljevanju: ZKZ) in
Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98,
56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07 in
106/10, v nadaljevanju: ZG).
Na podlagi pravnomočne odločbe Upravne enote
Ruše z dne 4. 7. 2007, opr. št. 330-184/2007-5, MKGP_
UE0007-P2, na parc. št. 166/3, k. o. Spodnji Slemen
obstoji zaznamba, da spada v sklop zaščitene kmetije.
Kupec mora pred izdajo zemljiškoknjižnega dovolila za vpis lastninske pravice predložiti potrdilo o plačilu
celotne kupnine in davka na promet z nepremičninami.
V. Izklicna cena: za nepremičnino, ki je predmet
prodaje, je izklicna cena 770.000,00 EUR. Ponudbena
cena mora biti zaokrožena na 1000,00 EUR. Izklicna
cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega
davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
Pogoji in pravila:
1. Nepremičnine dela kompleksa kulturnega spomenika se na javni dražbi prodajajo izključno kot celota
in po sistemu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
2. Kriterij dvigovanja cene: dražitelj lahko dviguje
izklicno ceno za najmanj 1000,00 evrov.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem
jeziku.
4. Rok za sklenitev pogodbe: prodajalec bo sklenil
prodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, če predkupni upravičenci ne bodo uveljavili predkupne pravice
v 30 dneh po zaključeni javni dražbi. Če predkupni
upravičenec izkoristi svojo predkupno pravico, bo najugodnejšemu dražitelju vplačana varščina vrnjena. Če
dražitelj v tem roku na poziv prodajalca ne bo podpisal
pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Ministrstvo za kulturo pravico zadržati vplačano varščino.
5. Varščina: dražitelji morajo najpozneje do
25. 9. 2014 plačati varščino v višini 10 % izklicne
cene, torej 77.000,00 evrov na podračun proraču-
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na Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic
18 33405-7103018-13113814, PP 131138 Osnovna
sredstva – kupnine od prodaje državnega premoženja
(kulturni spomeniki) z navedbo »plačilo varščine – javna dražba grad Viltuš« Varščina bo uspelemu dražitelju
vračunana v kupnino, drugim dražiteljem, ki ne bodo
uspeli na javni dražbi, pa se bo varščina brez obresti
vrnila v 15 dneh od zaključka javne dražbe na njihov
transakcijski račun.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj
po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba
veže dražitelja do zaključka javne dražbe in dražitelj
do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača
v 30 dneh po sklenitvi pogodbe na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic
18 33405-7103018-13113814, PP 131138 Osnovna
sredstva – kupnine od prodaje državnega premoženja
(kulturni spomeniki) v enkratnem znesku. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe, uspešnemu dražitelju se varščina všteje
v kupnino. Če kupnina ni plačana v dogovorjenem roku,
se pogodba šteje za razdrto. Po plačilu celotne kupnine
in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske
pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. Vse
stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse,
vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi davek na
promet nepremičnin plača kupec.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: Na javni
dražbi lahko sodelujejo domače ali tuje pravne ali fizične osebe, ki lahko skladno s pravnim redom Republike
Slovenije postanejo lastnice nepremičnin, kar preveri
vsak dražitelj zase in ki se pravočasno in pravilno prijavijo s prijavo v slovenskem jeziku. Dražitelji se morajo
najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno
oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo
lahko udeležili le tisti, ki bodo do vključno 26. 9. 2014
na naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici
s pripisom “Ne odpiraj – Javna dražba – Grad Viltuš” ter
s pripisom naziva in naslova dražitelja na hrbtni strani
ovojnice posredovali naslednje dokumente:
– potrdilo o plačani varščini, iz katere je poleg plačila razviden tudi predmet nakupa in je priložena celotna številka transakcijskega računa za primer vračila
varščine;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni (samo za pravne osebe, s. p.), tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne
more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke;
– potrdilo, staro največ 30 dni, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa (velja za pravne osebe in s. p.), tuja pravna oseba
mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne
more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
transakcijskega računa;
– izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe)
oziroma druge ustrezne evidence (za s. p.), staro največ 30 dni;
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– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na dotični javni dražbi;
– predložiti fotokopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki ali pooblaščenci
pravnih oseb;
– pisno izjavo, da sprejema razpisne pogoje;
– parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe;
– program obnove kompleksa gradu Viltuš,ki
je predmet prodaje, skladen z Odlokom o razglasitvi
parka in gradu Viltuš za kulturni spomenik državnega
pomena (Uradni list RS, št. 81/99, 55/02 in 16/08 –
ZVKD-1) in predvideno finančno konstrukcijo s časovnico obnove in funkcioniranja – skrajni rok za dokončanje
del je konec leta 2020;
– predstavitev rabe kulturnega spomenika (skladno
z načeli varstva kulturne dediščine);
– izjavo ponudnika, da bo zagotovil javno dostopnost gradu, skladno z Odlokom o razglasitvi parka in
gradu Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena
(Uradni list RS, št. 81/99, 55/02 in 16/08 – ZVKD-1).
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in
fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.
Prijave k javni dražbi, ki bodo priporočeno oddane
na naslov prodajalca po poteku roka za oddajo (nepravočasne ponudbe), bo komisija, pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in neodprte vrnila pošiljatelju. Prijave lahko ponudniki v roku za oddajo prijav oddajo tudi
osebno v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 15.30, ob
petkih pa od 9. do 14.30.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane ustrezne
dokumente. Če bo prijava formalno nepopolna in nepravočasna, bo komisija tako vlogo izločila.
Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in
dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo
kakorkoli razveljaviti.
8. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
9. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1)
in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
10/14).
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe.
Javna dražba se opravi, tudi če je udeležen samo
en ponudnik.
10. Ustavitev postopka: komisija ministrstva, pooblaščena za izvedbo postopka, oziroma Vlada Republike Slovenije lahko začeti postopek prodaje kadarkoli
do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe
Prodaja bo potekala 30. 9. 2014, z začetkom ob
12. uri v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1000 Ljubljana, v veliki sejni sobi v 3. nadstropju. Predstavniki ponudnikov se izkažejo prodajalcu s pisnim
pooblastilom ponudnika, razen če je ponudnik prisoten
osebno kot fizična oseba oziroma kot zakoniti zastopnik
pravne osebe. Predložiti je treba tudi osebno izkaznico
ali potni list. Nepooblaščeni ponudniki ne morejo opravljati dejanj za ponudnika.
VII. Dodatne informacije o pogojih javne dražbe,
natančnejših podatkih o predmetni nepremičnini, ogledu
nepremičnine oziroma vpogledu v dokumentacijo v zvezi
z nepremičnino, dobijo interesenti na Ministrstvu za kulturo, kontaktna oseba Metka Smrdel, višja svetovalka
(elektronski naslov: metka.smrdel@gov.si).
Za vpogled v dokumentacijo in ogled nepremičnine
lahko interesenti zaprosijo najpozneje do vključno 22. 9.
2014 do 15. ure (relevanten je čas prejema prošnje).
Zaprosilo je treba poslati pisno priporočeno po pošti na
naslov organizatorja, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali
na elektronski naslov: metka.smrdel@gov.si. V zaprosilu
morajo biti navedeni identifikacijski podatki prosilca, ime
kontaktne osebe in njeni kontaktni podatki.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani
Ministrstva za kulturo.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
478-261/2014-1

Ob-3354/14

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),
objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za
obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija.
II. Opis predmetov prodaje:
A. Stanovanja
1. Dvosobno stanovanje na naslovu Rozmanova
ulica 24a, Ilirska Bistrica, št. stan. 19 (nezasedeno),
v IV. nad., v izmeri 66,20 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica,
iden. št. stavbe 924 in posameznega dela št. 19, celotni
ID znak 2525-924-19, s kletjo, letnik 1978, tablica MO
25036.
a. Ogled stanovanja: 16. 9. 2014 od 8.30 do 11. ure.
b. Izklicna cena: 28.900,00 EUR.
2. Dvosobno stanovanje v Ilirski Bistrici št. 15, Rozmanova ulica 24b, (nezasedeno), v III. nad., VI. etaže,
v izmeri 64,60 m2, s kletjo (Gurs), k.o. 2525 Ilirska Bistrica, iden. št. stavbe 925 in posameznega dela 15, celotni
ID znak 2525-925-15. Tablica MO 25018, letnik 1978.
a. Ogled stanovanja: 16. 9. 2014 od 8.30 do 11. ure.
b. Izklicna cena: 40.000,00 EUR.
3. Dvosobno stanovanje, na naslovu Ob Hublju
7 v Ajdovščini, št. 8, (nezasedeno), v I. nad., v izmeri 60,50 m2, s kletjo (po Gurs), k.o. 2392 Ajdovščina, št. stavbe 965, posamezni del 8, celotni ID znak
2392-965-8. Tablica MO 20084, letnik 1976.
a. Ogled stanovanja: 18. 9. 2014 od 8.30 do 11. ure
b. Izklicna cena: 62.000,00 EUR.
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4. Trisobno stanovanje, na naslovu Partizanska
cesta 18, Rakek, št. 6 (nezasedeno), v II. nad., IV. etaža, v skupni izmeri s kletjo 74,50 m2, k.o. 1659 Rakek,
iden. št. stavbe 187 in posameznega dela št. 6, celotni
ID znak 1659-187-6, letnik 1959, tablica MO 25822.
a. Ogled stanovanja: 19. 9. 2014 od 8.30 do 11. ure.
b. Izklicna cena: 40.086,00 EUR.
5. Dvosobno stanovanje s kabinetom na naslovu
Ulica Vita Kraigherja 24, št. 417, v Mariboru (nezasedeno), v 7. etaži, v skupni izmeri, s shrambo 67,00 m2,
k.o. 657 Maribor-Grad, iden. št. stavbe 2576 in posameznega dela št. 418, celotni ID znak 657-2576-418, letnik
1988, tablica MO 21460.
a. Ogled stanovanja: po predhodni najavi na
tel. 02/236-38-11 od 8. do 12. ure med 8. 9. 2014 in
29. 9. 2014.
b. Izklicna cena: 46.359,00 EUR.
6. Štirisobno in večje na naslovu Ulica Vita Kraigherja 24, št. 418, v Mariboru (nezasedeno), v 7. etaži,
v skupni izmeri, s shrambo 113,30 m2, k.o. 657 Maribor-Grad, iden. št. stavbe 2576 in posameznega dela
št. 417, celotni ID znak 657-2576-417, letnik 1988, tablica MO 21461.
a. Ogled stanovanja: po predhodni najavi na
tel. 02/236-38-11 od 8. do 12. ure med 8. 9. 2014 in
29. 9. 2014.
b. Izklicna cena: 73.899,00 EUR.
7. Dvosobno stanovanje na naslovu Shakespearova ulica 12, št. 17 v Mariboru (nezasedeno), v IV. nad.,
v skupni izmeri s kletjo 53,70 m2, k.o. 681 Pobrežje,
iden. št. stavbe 1066 in posameznega dela št. 17, celotni ID znak 681-1066-17, letnik 1964, tablica MO 26431.
a. Ogled stanovanja: 15. 9. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 42.228,00 EUR.
8. Dvosobno stanovanje na naslovu Pregljeva
ulica 11, št. 101, Maribor (nezasedeno), v PR, v skupni
izmeri s kletjo 70,00 m2, k.o. 659 Tabor, iden. št. stavbe 2908 in posameznega dela št. 101, celotni ID znak
659-2908-101, letnik 1952, tablica MO 26600.
a. Ogled stanovanja: 16. 9. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 40.928,50 EUR.
9. Dvosobno stanovanje na naslovu Pregljeva
ulica 11, št. 102, Maribor (nezasedeno), v PR, v skupni
izmeri s kletjo 70,00 m2, k.o. 659 Tabor, iden. št. stavbe 2908 in posameznega dela št. 102, celotni ID znak
659-2908-102, letnik 1952, tablica MO 26604.
a. Ogled stanovanja: 16. 9. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 48.425,00 EUR.
10. Dvosobno stanovanje na naslovu Frankolovska
ulica 1, št. 15, Maribor (nezasedeno), v III. nad, v skupni
izmeri, s kletjo 52,20 m2, k.o. 659 Tabor, iden. št. stavbe 1785 in posameznega dela št. 15, celotni ID znak
659-1785-15, letnik 1961, tablica MO 26650.
a. Ogled stanovanja: 17. 9. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 36.185 EUR.
11. Garsonjera na naslovu Dominkuševa ul. 4,
št. 17 v Mariboru, (nezasedeno), v II. nad. VII. etaže,
v izmeri Gurs 34,13 m2, 657 Maribor-Grad, št. stavbe
783 posamezni del 117 letnik 1957, Tablica MO 26721.
a. Ogled stanovanja: 18. 9. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 34.000,00 EUR.
12. Enosobno stanovanje na naslovu Ulica 21. oktobra 4, Črnomelj, št. 9 (stara št. 10) (nezasedeno),
v II. nad. 4. etaže, v skupni izmeri s kletjo 48,60 m2, (po
Gurs) k.o. 1535 Črnomelj, iden. št. stavbe 19 in posameznega dela št. 9, celotni ID znak 1535-19-9, letnik 1959,
tablica MO 27771.
a. Ogled stanovanja: 22. 9. 2014 od 9. do 11. ure in
17. 9. 2014 od 12. do 16. ure.
b. Izklicna cena: 23.350,00 EUR.
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13. Dvosobno stanovanje na naslovu Ulica 21. oktobra 4, Črnomelj, št. 8 (stara št. 9) (nezasedeno), v I. nad.
3. etaže, v skupni izmeri Gurs, s kletjo 79,50 m2, k.o. 1535
Črnomelj, iden. št. stavbe 19 in posameznega dela št. 6,
celotni ID znak 1535-19-6, letnik 1959, tablica MO 27775.
a. Ogled stanovanja: 22. 9. 2014 od 9. do 11. ure in
17. 9. 2014 od 12. do 16. ure.
b. Izklicna cena: 37.000,00 EUR.
14. Enosobno stanovanje s kabinetom na naslovu
Kolodvorska ulica 4a, Krško, št. 8 (nezasedeno), v II. nad.
4. etaže, v skupni izmeri Gurs, s kletjo 51,20 m2, k.o.
1316 Stara vas, iden. št. stavbe 622 in posameznega
dela št. 8, celotni ID znak 1316-622-8, letnik 1961, tablica
MO 20092.
a. Ogled stanovanja: 22. 9. 2014 od 9. do 11. ure in
17. 9. 2014 od 12. do 16. ure.
b. Izklicna cena: 39.000,00 EUR.
15. Trisobno stanovanje v Logatcu št. 24, Tovarniška cesta 14, (nezasedeno), v IV. nad. VI. etaže, v izmeri Gurs, s kletjo 69,00 m2, k.o. 2017 Dolenji Logatec,
iden. št. stavbe 8, posamezni del 37, celotni ID znak
2017-8-37. Tablica MO 20038, letnik 1980.
a. Ogled stanovanja: 24. 9. 2014 od 12. do 14. ure.
b. Izklicna cena: 52.000,00 EUR.
16. Enosobno stanovanje na naslovu Tomšičeva
ulica 52, št. 35 v Slovenski Bistrici, (nezasedeno), v PR,
v izmeri Gurs 47,50 m2, s kletjo k.o. 753 Slovenska Bistrica, št. stavbe 1161 posamezni del 1, celotni ID znak
753-1161-1 letnik 1979, Tablica MO 21055.
a. Ogled stanovanja: 19. 9. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 39.000,00 EUR.
17. Dvosobno stanovanje s kabinetom na naslovu
Tomšičeva ulica 38, št. 5 v Slovenski Bistrici, (nezasedeno), v II. nad., v izmeri Gurs 85,10 m2, k.o. 753 Slovenska
Bistrica, št. stavbe 1164 posamezni del 5, celotni ID znak
753-1164-5 letnik 1978, Tablica MO 20793.
a. Ogled stanovanja: 22. 9. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 60.000,00 EUR.
18. Dvosobno stanovanje s kabinetom na naslovu
Tomšičeva ulica 38, št. 7 v Slovenski Bistrici, (nezasedeno), v III. nad. IV. etaža, v izmeri Gurs 88,60 m2, k.o. 753
Slovenska Bistrica, št. stavbe 1164 posamezni del 7, celotni ID znak 753-1164-7 letnik 1978, Tablica MO 20795.
a. Ogled stanovanja: 22. 9. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 59.000,00 EUR.
19. Trisobno stanovanje na naslovu Tomšičeva
ulica 38, št. 8 v Slovenski Bistrici, (nezasedeno), v IV. nad.
IV. etaža, v izmeri Gurs 86,90 m2 s kletjo, k.o. 753 Slovenska Bistrica, št. stavbe 1164 posamezni del 8, celotni ID
znak 753-1164-8 letnik 1978, Tablica MO 20796.
a. Ogled stanovanja: 22. 9. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 62.000,00 EUR.
20. Dvosobno stanovanje na naslovu Šolska ulica 12,
št. 7 v Slovenski Bistrici, (nezasedeno), v II. nad., v izmeri
Gurs 61,40 m2, s kletjo, k.o. 753 Slovenska Bistrica, št.
stavbe 9 posamezni del 7, celotni ID znak 753-9-7 letnik
1986, Tablica MO 21300.
a. Ogled stanovanja: 23. 9. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 53.000,00 EUR.
B. Garaže
1. Garaža št. 55, na naslovu Pesarska 5, Ljubljana
v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas z ID znakom
1732-422-55, (prazno). Tablica MORS 30045.
a. Ogled garaže: 24. 9. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 8.155,00 EUR.
2. Garaža št. 57, na naslovu Pesarska 5, Ljubljana
v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas z ID znakom
1732-422-57, (prazno). Tablica MORS 30047.
a. Ogled garaže: 24. 9. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 8.155,00 EUR.
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3. Garaža št. 103, na naslovu Pesarska 5, Ljubljana
v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas z ID znakom
1732-422-103, (prazno). Tablica MORS 30003.
a. Ogled garaže: 24. 9. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 8.155,00 EUR.
4. Garaža s posameznim delom št. 128, na naslovu Ambrožev trg 4, Ljubljana v stavbi št. 367, k.o.
1727 Poljansko predmestje z ID znakom 1727-367-128,
(prazno).
a. Ogled garaže: 17. 9. 2014 od 10. do 12. ure.
b. Izklicna cena: 6.350,00 EUR.
5. Garaža s posameznim delom št. 127, na naslovu Ambrožev trg 4, Ljubljana v stavbi št. 367, k.o.
1727 Poljansko predmestje z ID znakom 1727-367-127,
(prazno).
a. Ogled garaže: 17. 9. 2014 od 10. do 12. ure.
b. Izklicna cena: 6.350,00 EUR.
C. Zemljišča in objekti
1. Nekdanja vojaška stražnica Terča (zasedena)
v Občini Črna na Koroškem, k.o. 902 Podpeca, parc.
štev. 458/6, po Gurs, v skupni izmeri 1305 m2, ID znak
902-458/6-0 s stavbo z 1 delom v neto površini 246 m2
z ID znakom 902-1, zgrajenim v letu 1972 obnovljen
1998 in stavbo z 1 delom v neto površini 12,60 m2, z ID
znakom 902-70.
a. Prodajana nepremičnina je v območjih varovanj
in omejitev: erozijsko območje za katerega veljajo zaščitni ukrepi, Ekološko pomembno območje – EPO:
Kamniško-Savinjske Alpe, evidentiran telekomunikacijski vod in gozdna cesta, odsek 113057 Mihelo razpotje-Štenge.
b. Ogled: (po predhodni najavi na tel. 041/615-093,
Slemenšek Matej).
c. Izklicna cena 52.955,00 EUR.
2. Nezazidano stavbno zemljišče, Občina Ajdovščina, k.o. 2391 Vipavski križ, parc. št. 1074/15,
po Gurs-u travnik, v skupni izmeri 3380 m2, ID znak
2391-1074/15-0.
a. Ogled nekdanje stražnice: (možen samostojno
oziroma po predhodni najavi na tel. 041/397-954, kontakt
Lesar Tone oziroma Šinigoj Marjeta tel. 05/335-81-64).
b. Izklicna cena 109.480,00 EUR.
3. Zemljišče v Občini Lendava, k.o. 167 Čentiba, parc. št. 29, po Gurs-u neplodno, v skupni izmeri
4379 m2, ID znak 167-29/0-0.
a. Javna dražba z znanim kupcem bo končana šele
po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni objavljena
na UE in bodo ponudbe o nakupu možno posredovati
tudi v tem obdobju. Najvišja ponudba bo zaključek postopka prodaje. Razlog navedenega izhaja iz potrdila
o namenski rabi zemljišča, ki izkazuje, da je del, parc.
št. 29, k.o. 167 Čentiba na območju kmetijskih zemljišč,
ki pa se prodaja na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih in gozdovih.
b. Ogled: (samostojno oziroma po predhodni najavi
na tel. št. Erlih Bojan 041/680-148).
c. Izklicna cena 4.250,00 EUR.
4. Nekdanja stražnica Olševa, na naslovu, Koprivna 38, Občina Črna na Koroškem (zasedena) zemljišč
parc. št. *177 (v izmeri 1145 m2), k.o. 904 Koprivna,
z nastanitvenim objektom (št. stavbe 904-74), v tlorisni
površini 150 m2, objekt je pritličen z mansardo, zgrajen
1952, pritlično skladišče v tlorisni površini 9 m2 iz leta
1952, skladišče in svinjaka (št. stavbe 904-75) v tlorisni
površini 60 m2, objekt je pritličen, zgrajen 1952 (brez
funkcionale).
a. Obstaja predkupna pravica občine.
b. Nepremičnina je v območju varovanj in omejitev:
erozijsko območje, ekološko območje in evidentirana
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Natura 2000, del na območju gospodarske javne infrastrukture.
c. Oglede možen po predhodni najavi na tel. št.
Marija Soklič 01/471-2083.
d. Izklicna cena 41.300,00 EUR.
5. Prodaja zemljišča, parc. št. 44/1.S, stavbišče,
v izmeri 755 m2, k.o. 1589 Borovec, z nekdanjim župniščem Borovec pri Kočevski Reki št. stavbe 25-1 (z
neto tlorisno površino 399,42 m2) prizidkom št. stavbe
26-1 (z neto tlorisno površino 78,52 m2), obe s tablico
Mo št. 13021.
a. Ne obstaja predkupna pravica.
b. Nepremičnina se nahaja v območju namenjenemu stanovanjski gradnji.
c. Ogled možen samostojno ali po predhodni najavi
na tel. 041/397-954, kontakt Lesar Tone.
Izklicna cena 43.000,00 EUR.
6. Prodaja nekdanjega samskega doma, zemljišče, parc. št. 1833, stan. st. 272 m2 in parc. št. 1834,
gosp. posl., v izmeri 56 m2, dvorišče, v izmeri 1203 m2,
v k.o. 1589 Borovec z objekti nekdanje gozdarske
koče, št. stavbe 55-1 po cenitvi (neto tlorisna površina 421,85 m2) in pomožnim objektom, št. stavbe 56-1,
po cenitvi (neto tlorisne površine 54,00 m2) Borovec pri
Kočevski Reki.
a. Ne obstaja predkupna pravica Občine Kočevje.
b. Nepremičnina se nahaja v območju razpršene
gradnje.
c. Ogled možen samostojno ali po predhodni najavi
na tel. št. 041/397-954, kontakt Lesar Tone.
d. Izklicna cena 45.000,00 EUR.
7. Prodaja zapuščene vile v Brežicah, Prešernova 12, 1300, k.o. Brežice, št. stavbe 427-1 in garaže,
št. stavbe 612-1, skupaj s pripadajočim zemljiščem,
parc. št. 1296, v izmeri 189 m2, parc. št. 1297, v izmeri
701 m2, parc. št. 1298, v izmeri 574 m2, parc. št. 1299,
v izmeri 857 m2 in parc. št. 1301, v izmeri 158 m2 (skupaj 2.479 m2).
a. Občina Brežice ne uveljavlja predkupne pravice.
b. Ogled možen samostojno ali po predhodni najavi
na tel. 041/397-954, kontakt Lesar Tone.
c. Izklicna cena 124.000,00 EUR.
8. Prodaja nepremičnine v Občini Jezersko, parc.
št. 212/2, v izmeri 6.880 m2, celotni ID znak 2076-212/2-0
na kateri stoji objekt (ID št. 4, z delom stavbe št 1 in
ID št. 5 z delom stavbe št. 1, ki sta ruševini), k.o. 2076
Zg. Jezersko.
a. Odlok o predkupni pravici Občine Jezersko.
b. Nepremičnina je v območju varovanj in omejitev:
EPO 11300 Kamniško-Savinjske Alpe evidentirana Natura 2000- Karavanke.
c. Nepremičnina je delno kmetijsko in delno stavno
zemljišče (izven območja urejanja).
d. Ogled možen samostojno oziroma po predhodni
najavi na tel. št. Tone Lesar 041/397-954.
Izklicna cena 14.000,00 EUR.
D. Poslovne nepremičnine, Gospodarska cona Otovec v Občini Črnomelj, k.o. Talčji vrh. Prodaja po sklopih
(priloga skica na www.mors.si) razpolaganje s stvarnim
premoženjem:
1. Sklop 4
Stavbno zemljišče, površine za industrijo parc.
št. 2404/15 (z ID znakom 1536-2404-15-0) njiva,
v izmeri 343 m2, vinograd 827 m2, pašnik, v izmeri
2.521 m2, pašnik, v izmeri 942 m2, gozd, v izmeri 705 m2,
parc. št. 5291/10 (z ID znakom 1536-5291-10-0), pot,
v izmeri 123 m2 in parc. št. 2619/15 (z ID znakom
1526-2619-15-0), gozd, v izmeri 80 m2, vse k.o. 1536
Talčji vrh, (skupaj v izmeri 5.541 m2), v skupni vrednosti
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22.200,00 EUR in ½ Sklopa 26a, dovozno pot, ki zajema stavbno zemljišče, parc. št. 2404/12 (z ID znakom
1536-2404-12-0) njiva, v izmeri 650 m2, pašnik, v izmeri
2.014 m2, gozd, v izmeri 58 m2, pot, v izmeri 23 m2,
vse k.o. 1536 Talčji vrh (skupaj 2.745 m2), v vrednosti
4.100,00 EUR.
a. Občina Črnomelj ne uveljavlja predkupne pravice.
b. Da je na predmetni nepremičnini vknjižena neprava stvarna služnost za glavno nepremičnino parc.
št. 5340/2, k.o. 1536, k.o. Talčji vrh v korist Občine
Črnomelj.
c. Ogled možen samostojno ali po predhodni najavi
na tel. 041/397-954, Lesar Tone.
d. Da je iz potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3502-177/2013-02 z dne 6. 3. 2013 razvidno, gre
za varovano območje arheološke dediščine, območje
arheološkega najdišča.
e. Izklicna cena: 26.300,00 EUR.
III. Ogled nepremičnin: oglede stanovanj boste lahko opravili ob terminih določenih ob posamezni nepremičnini. Na terenu bo dosegljiv Štefančič Vinko,
tel. 05/728-01-20 za stanovanja na območju Ajdovščine, Ilirske Bistrice in Rakeku, za garaže na Ambroževem
trgu v Ljubljani, tel. 051/322-569, za garaže na Pesarski v Ljubljani in stanovanje v Logatcu Žagar Darko,
tel. 051/690-901, za stanovanja v Mariboru in Slovenski Bistrici je dosegljiv g. Kolarić, tel. 02/236-38-11, za
stanovanji v Črnomlju Jože Kočevar, tel. 07/33-22-318
in Krškem Andrej Molan, tel. 07/499-37-95. Oglede zemljišč in objektov boste lahko opravili po predhodni
najavi na 041/397-954, Anton Lesar, kamor lahko pokličete tudi za dodatna vprašanja o lokaciji. Glede vprašanj samega poteka javne dražbe smo dosegljivi na
tel. 01/471-22-13 od 7. 9. 2014 do 29. 9. 2014 med 8.
in 12. uro.
IV. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane. Predpisane davčne dajatve za nezazidana stavbna zemljišča DDV v višini 22 % oziroma 2 % davek na
promet nepremičnin za stanovanja in zazidana stavbna
zemljišča, ki niso vštete v ceno, stroške notarskih storitev in vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.
Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu dražitelju. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja sam.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 400,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000,00 EUR
za 600,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR naprej za 1.000,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene 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 kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene na transakcijski
račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114,
sklic 11 19119-7141998-103000. Dražiteljem, ki na javni
dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku
15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski
račun.
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6. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan
javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo
do 29. 9. 2014 do 12. ure, na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, 103. javna
dražba 30. 9. 2014« s pripisom na hrbtni strani ovojnice
ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih
dokumentov:
a. potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno
številko TRR računa za primer vračila kavcije;
b. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);
c. dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo,
da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR
(velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora
priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila
za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
d. izpisek iz sodnega registra (samo za pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro
največ 30 dni;
e. morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi;
f. osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb);
g. pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne
pogoje.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni
mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno,
naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te.
7. Predložiti je potrebno tudi:
a. davčno številko oziroma ID številko za DDV,
EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in
telefonsko številko.
8. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
9. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G
in 50/14) in Uredbo o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14).
Javno dražbo vodi pristojna komisija.
10. Ustavitev postopka: upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve
pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer
se dražiteljem povrne izkazane stroške.
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V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena
prodaja bo potekala 30. 9. 2014, ob 11. uri, v prostorih
Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a v Avditoriju, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Ob-3341/14
Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, na podlagi
21. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 50/14), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in sklepa o letnem
načrtu razpolaganja z zemljišči Občine Tišina za leto
2014 Občinskega sveta Občine Tišina, z dne 13. 2.
2014, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.
2. Opis predmetov prodaje: predmet javne dražbe
so naslednje nepremičnine: stavbni zemljišči v k.o. Murski Črnci vl., št. 175: parc. št. 1396/10, v izmeri 801 m2;
parc. št. 1396/12, v izmeri 693 m2; stanovanje s kletnimi
prostori na Tišini št. 4a, ID 178.
Po prostorskem planu občine so vse nepremičnine
opredeljene kot stavbna zemljišča. Vsa zemljišča in
stanovanje so v celoti v lasti občine ter bremen prosta.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po
metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicne cene za prodajano premoženje so sledeče:
– za parc. št. 1396/10, k.o. Murski Črnci, v izmeri 8
01 m2; je izklicna cena 11.214,00 €,
– za parc. št. 1396/12, k.o. Murski Črnci, v izmeri 6
93 m2; je izklicna cena 8.316,00 €,
– za dvosobno stanovanje in kletne prostore ID 178,
k.o. Tišina, v izmeri stanovanje-14 48,53 m2, drvarnica-8
11,00 m2, klet-9 13,65 m2; je izklicna cena 25.536,00 €.
Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje zakonsko
določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga
plača kupec.
Dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za večkratnik
zneska 100,00 €, kar je najnižji znesek višanja.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi sklenjene pogodbe oziroma izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni
od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Občini Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, v sejni sobi, in
sicer v sredo, 24. 9. 2014, z začetkom ob 15.30.

7. Višina varščine: dražitelj mora najkasneje do
22. 9. 2014 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od
izklicne cene za posamezno zemljišče, ki ga bo dražil.
Varščina se plača na račun Občine Tišina – proračun št. 01210-0100011634, z navedbo »Varščina za
javno dražbo« z navedbo parcelne št. zemljišča oziroma
stanovanja.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku
15 dni po opravljeni javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in možnost ogleda predmeta javne dražbe: ogled nepremičnin javne
dražbe je možen do ponedeljka, 22. 9. 2014 po predhodnem dogovoru na občinski upravi Občine Tišina. Za
dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin pokličite na tel. 02/539-17-10, faks 02/539-17-11, e-pošta:
obcina@tisina.si.
9. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo javne
dražbe za prodajo stvarnega premoženja Občine Tišina
s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem
v višini izkazanih stroškov.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin;
– dražitelj mora najpozneje do torka, 23. 9. 2014, do
14. ure na sedež občinske uprave Občina Tišina, Tišina 4,
prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o plačani varščini in priložiti celotno
številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– matično, davčno in telefonsko številko,
– dražitelji – fizične osebe: fotokopijo identifikacijskega dokumenta,
– dražitelji – pravne osebe: izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim pričetkom predložiti:
– fizične osebe: osebni ali katerikoli drugi identifikacijski dokument,
– pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih oseb:
pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani
dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo.
Če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe
razveljavljen, vplačana varščina je zadržana.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve,
takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek
na promet nepremičnin, plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu videno - kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe
ne bodo upoštevane.
Občina Tišina
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Razpisi delovnih mest
Su 040501/2014-11/8

Ob-3338/14
Popravek

Vrhovno sodišče Republike Slovenije objavlja
popravek razpisa za delovno mesto (Uradni list RS,
št. 64/14 z dne 29. 8. 2014, Ob-3284/14), in sicer drugi
odstavek razpisa, ki se pravilno glasi:
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in
posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika,
določene v 11. členu Zakona o sodniški službi in drugem
odstavku 10. člena Zakona o upravnem sporu.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 9000-1/2014

Ob-3311/14

Svet Centra za socialno delo Škofja Loka, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45/I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98,
Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
št. 21/13), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07
popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre,
62/10 – ZUJPS in 57/12), 31. člena Statuta Centra za
socialno delo Škofja Loka in sklepa 1. seje Sveta Centra
za socialno delo Škofja Loka z dne 19. 6. 2014, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Škofja
Loka.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg
splošnih pogojev po Zakonu o delovnih razmerjih izpolnjuje še pogoje po 56. in 57. členu Zakona o socialnem
varstvu (v nadaljevanju ZSV), in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitena izobrazba iz
69. člena ZSV in pet let delovnih izkušenj, ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena ZSV in
dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po ZSV,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja
delovnih nalog direktorja, sicer mu mandat, na podlagi
zakona, preneha.
Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas
trajanja mandata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev,
življenjepisom in svojo vizijo delovanja in razvoja Centra za socialno delo Škofja Loka, naj kandidati pošljejo
v zaprti kuverti na naslov: Center za socialno delo Škofja
Loka, Partizanska cesta 1d, 4220 Škofja Loka, z oznako: »Ne odpiraj – Razpis za direktorja«, v roku 15 dni od
dneva objave tega razpisa.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8 dneh po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Škofja Loka

Ob-3319/14
Svet Gimnazije Jurija Vege Idrija, Študentovska 16,
5280 Idrija, na podlagi sklepa s 15. korespondenčne
seje, z dne 26. 8. 2014, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11), ZUJF (Uradni list, št. 40/12).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o izobrazbi, opravljenem strokovnem
izpitu, pridobljenem nazivu, opravljenem ravnateljskem
izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanju in potrdilo sodišča, da kandidat/ka
ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet Gimnazije Jurija Vege Idrija,
Študentovska 16, 5280 Idrija, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ico«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet Gimnazije Jurija Vege Idrija
Ob-3322/14
Svet Centra za socialno delo Trbovlje (v nadaljevanju: svet Centra) na podlagi 33. in 34. člena Zakona
o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US:
U – I 104/92, 8/96, 18/98 Odl. US U-I- 34/98, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07,
41/07, 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre
in 62/10 – ZUPJS) ter 33. člena Statuta Centra in sklepa
2. redne seje sveta centra z dne 4. 8. 2014, objavlja javni
razpis za imenovanje
direktorja/direktorice Centra za socilano delo
Trbovlje.
1. Uporaba izrazov: v javnem razpisu uporabljeni
izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot
nevtralni za ženski in moški spol.
2. Zavod in kraj opravljanja dela: Javni zavod Center za socialno delo Trbovlje, Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje, objavlja javni razpis za zasedbo delovnega mesta
direktorja. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Centra.
3. Pogoji za opravljanje dela
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo
splošni delovno pravni predpisi mora kandidat, ki se bo
prijavil na prosto delovno mesto, izpolnjevati še pogoje
v skladu z 56., 57. in 69. členi Zakona o socialnem varstvu in sicer:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit iz področja
socialnega varstva, ali
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– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj,
od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva ter opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva,
– da ima opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije, v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno
izobraževanje.
Ne glede na pogoje iz tretje alineje je lahko za direktorja imenovan kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora
pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja traja 5 let.
4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi
Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. Europass življenjepis kandidata
2. Overjeno kopijo diplomske listine, iz katere
mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
3. Overjeno kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz socialnega varstva;
4. Potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; zoper
njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
5. Izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje svetu javnega zavoda pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Kandidati morajo prijavi priložiti program dela in
vizijo razvoja centra.
5. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obveščanje o izbiri
Kandidat pošlje pisno prijavo v zaprti ovojnici
z označbo »Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda – Ne odpiraj« najkasneje do 22. 9.
2014 na naslov: Center za socialno delo Trbovlje, Mestni
trg 5a, 1420 Trbovlje.
Kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje, bodo uvrščeni v izbirni postopek.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni.
6. Oseba, ki daje informacije o izvedbi javnega
razpisa: dodatne informacije o javnem razpisu lahko
dobite pri predsednici sveta zavoda, Aleksandri Ocvirk,
na elektronskem naslovu: aleksandra.ocvirk@gov.si, ali
po tel. 03/563-40-16, skladno s poslovnim časom centra.
7. Sklenitev delovnega razmerja: z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas
petih let s polnim delovnim časom.
Svet Centra za socialno delo Trbovlje
Ob-3342/14
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih – ZZ (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji) ter sklepa 13. seje
Sveta Vrtca Vrhovci, Svet Vrtca Vrhovci razpisuje prosto
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje
v skladu s 53., 58., 92. in 107.a členom Zakona o orga-

nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji) in 40. členom Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 25/08 –
ZVrt-D) oziroma po prehodni določbi 56. člena Zakona
o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) in 28. člena Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-D
(Uradni list RS, št. 25/08), in sicer:
1. da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje
oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi prve stopnje oziroma izobrazbo po prehodnih
določbah ZVrt,
2. da izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje
in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj
pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo
pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
11. da predloži svoj program vodenja vrtca.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Uradni list
RS, št. 12/96 in 64/01).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
Predviden pričetek dela je z 1. 1. 2015.
Kandidati lahko na naslov: »Svet Vrtca Vrhovci, Vrhovci cesta XIX/10, 1000 Ljubljana«, z oznako: »Prijava
na razpis za ravnatelja« pošljete: Popolno pisno prijavo
z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in
s priloženimi overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in pristojnega
okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku
v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše
od 30 dni.
Rok za sprejem prijav je 8 dni. Vloga bo štela za
pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka.
Kandidati navedite svoj e-naslov na katerem boste
sprejemali razna obvestila med razpisnim postopkom.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonsko določenem roku.
Svet Vrtca Vrhovci
Ob-3348/14
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih,
objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
talcev 9, 2000 Maribor, razpis za delovno mesto
vodja centra/službe/delovne enote II – m/ž, v organizacijski enoti Splošno zdravstveno varstvo, za
mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
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– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena
nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer
zdravstvena nega;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba;
– program dela in razvoja zdravstvene nege v organizacijski enoti.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Ob-3349/14
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih,
objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
talcev 9, 2000 Maribor, razpis za delovno mesto
vodja centra/službe/delovne enote II – m/ž, v organizacijski enoti Zobozdravstveno varstvo, za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena
nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer
zdravstvena nega;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba;
– program dela in razvoja zdravstvene nege v organizacijski enoti.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
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Druge objave
Št. 41-1/2014-3

Ob-3321/14

Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljub
ljana (v nadaljevanju: prodajalec), na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13
– ZDU-1G in 50/14) in 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljene fitnes opreme
Javno zbiranje ponudb se objavi v Razglasnem
delu Uradnega lista RS in na internetnih straneh UL.
1. Naziv in sedež organizatorja: Univerza v Ljub
ljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba
prodajalca: Katja Cerar, elektronski naslov: katja.cerar@uni-lj.si, tel. 01/241-86-34.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
Predmet prodaje so:
Izhodiščna cena

Datum
oziroma leto nabave

Meča sede

159,00 €

1. 11. 1993

2.

Butterfly

219,00 €

1. 11. 1993

3.

Twister dvojni

50,00 €

1. 11. 1993

4.

Stojalo za ročke

33,32 €

1. 11. 1993

5.

Seated chest press

199,00 €

27. 12. 2007

6.

Trenažer za krepitev ramenskih mišic

188,00 €

27. 12. 2007

7.

Abductor machine

159,00 €

27. 12. 2007

8.

Adductor machine

169,00 €

27. 12. 2007

9.

Hrbtni izolator / lat machine

169,00 €

1. 11. 1993

10.

Power cage – varovalno stojalo

45,90 €

1. 1. 2002

11.

5 station – lat machine, vertical row

537,00 €

27. 12. 2007

12.

Klopca za srednji del hrbtnih mišic

46,00 €

27. 12. 2007

13.

Nastavljiva klop

28,00 €

1. 11. 1993

14.

Nastavljiva klop

28,00 €

1. 11. 1993

15.

Klopca z naklonom

28,00 €

1. 11. 1993

16.

Klop za trebuh – švedska

28,00 €

1. 11. 1993

17.

Fitnes klop – bench press

28,00 €

1. 11. 1993

18.

Wide press bench – olimpijska press klop

28,00 €

1. 1. 2002

19.

Multipurpose bench (klop z naklonom)

38,00 €

27. 12. 2007

20.

Klopca za trebušne mišice

28,00 €

27. 12. 2007

21.

Ravna klop

28,00 €

1. 11. 1993

Št.

Artikel

1.

Izhodiščna cena je cena brez DDV.
Fotografije rabljene fitnes opreme, ki so predmet
prodaje, so objavljene na spletni strani http://www.
uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/.
3. Način prodaje in vrsta pravnega posla: oprema
se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec
nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba v roku
8 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb.
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4. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe
Vsebina zavezujoče ponudbe:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga
št. 1).
– Ponujeno ceno na obrazcu Ponudba (priloga
št. 2)
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
Obrazci so dostopni na spletni strani http://www.
uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele
v zaprtih kuvertah najkasneje do 22. 9. 2014 do 11. ure
na naslov: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000
Ljubljana. Ponudbe lahko ponudniki oddajo tudi osebno
v vložišču prodajalca.
Na kuverti mora biti zapisano »Ne odpiraj – Ponudba – fitnes oprema«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
označen polni naziv in naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudba, ki bo na naslov prodajalca prispela po
poteku roka za oddajo ponudbe, bo v zaprti kuverti vrnjena ponudniku.
Prepozno prispele, nepravilno označene in nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane.
5. Odpiranje
Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo dne 25. 9.
2014 ob 14.15, v prostorih rektorata Univerze v Ljub
ljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, v dvorani Ivana
Hribarja v II. nadstropju.
O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni v 8 dneh od
zaključka zbiranja ponudb.
6. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Prodajna pogodba za posamezni artikel bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za
posamezni artikel.
Prodajalec si pridržuje pravico, da opreme, za katero bo ponujena cena nižja od izhodiščne cene, ne proda.
V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako
najvišjo ceno nad izhodiščno ceno, bodo ti ponudniki po
elektronski pošti pozvani, naj pisno in v določenem roku
ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno
prejetih enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik izbran z žrebom.
7. Rok sklenitve pogodbe ter način in rok plačila
kupnine
Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v roku 8 dni
po prejemu obvestila, v nasprotnem primeru se šteje,
da je od nakupa odstopil. V tem roku mora plačati tudi
kupnino. Kupnina se plača na transakcijski račun prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Prevzem opreme je mogoč šele po predložitvi dokazila o plačilu kupnine. Kupec mora opremo prevzeti na lokaciji Univerzitetni športni dvorani Rožna dolina, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana, v roku 10 dni
od dneva sklenitve pogodbe. Za termin prevzema se
kupec predhodno dogovori s Katjo Cerar, elektronski
naslov: katja.cerar@uni-lj.si, tel. 01/241-86-34. Kupec
poskrbi za demontažo in odvoz kupljene opreme na
svoje stroške.
8. Ogled in informacije
Ogled fitnes opreme bo možen v Univerzitetni
športni dvorani Rožna dolina v naslednjih terminih: dne
10. 9. 2014 ob 10. uri in dne 12. 9. 2014 ob 13. uri.
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom fitnes
opreme v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki
dobijo na CUŠ, na tel. 01/241-86-34 ali preko e-pošte:
cus@uni-lj.si.
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9. Drugi pogoji
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na
prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom. Odškodninska odgovornost prodajalca zaradi
ne sklenitve pravnega posla s katerim koli ponudnikom,
je izključena.
Do sklenitve pogodbe se lahko postopek ustavi, pri
čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Univerza v Ljubljani
Št. 465-02-21/2014-10/0015

Ob-3310/14

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14), Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), Odloka
o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – uradno prečiščeno besedilo (MUV,
št. 12/09), sklepa, št. 55 in 56, 39. redne seje Mestnega
sveta Mestne občine Maribor, z dne 11. 7. 2014, Javno
podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
Grajska ulica 7, 2000 Maribor (v nadaljevanju: JP GSZ
d.o.o.) za Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje:
1) Zemljišče, parc. št. 716/10, v izmeri 518 m2, k.o.
655-Melje, je v lasti Mestne občine Maribor in tvori zaokroženo celoto k proizvodnemu objektu.
Zemljišče se nahaja v območju, ki ga ureja Odlok
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/2014 – UPB-1)
in predstavlja površine za proizvodnjo in skladiščenje.
Zemljišče, parc. št. 716/10, k.o. 655-Melje, bo prodano
po metodi javnega zbiranja ponudb, najmanj po izhodiščni ceni 25.900,00 EUR. V ceni ni zajet DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred morebitno izdajo
gradbenega dovoljenja in ni zajet v ceni za m2 zemljišča,
za kar bo izdana posebna odločba.
2) Zemljišča, parc. št. 2381/5, 2381/7, 2382/1,
2382/2, 2382/5, 2382/6, 2715/36, 2715/35, 2715/41,
2715/2, 2715/5, 2384/2, 2384/6, 2716/16, 2385, 2384/5,
2717/13, 2717/12, 2718/3, v skupni izmeri 62.120 m2,
vse k.o. 680-Tezno, so v lasti Mestne občine Maribor in
ležijo ob Ptujski cesti.
Zemljišča se nahajajo v območju, ki ga ureja Odlok
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/2014 – UPB-1)
in predstavljajo površine za centralne dejavnosti, kjer
je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Zemljišča, parc. št. 2381/5, 2381/7,
2382/1, 2382/2, 2382/5, 2382/6, 2715/36, 2715/35,
2715/41, 2715/2, 2715/5, 2384/2, 2384/6, 2716/16,
2385, 2384/5, 2717/13, 2717/12, 2718/3, v skupni izmeri 62.120 m2, vse k.o. 680-Tezno bodo prodana po
metodi javnega zbiranja ponudb, najmanj po izhodiščni
ceni 5.900.000,00 EUR. V ceni ni zajet DDV. Komunalni
prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja in ni zajet v ceni za m2 zemljišča, za kar bo izdana
posebna odločba.
3) Zemljišči, parc. št. 234 in parc. št. 235, v skupni
izmeri 1.092 m2, obe k.o. 658-Koroška vrata, sta v lasti
Mestne občine Maribor. Zemljišči v naravi ležita ob Marčičevi ulici in tvorita skupaj zaokroženo celoto.
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Zemljišči se nahajata v območju, ki ga ureja Odlok
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – UPB1)
in predstavljata površini za stanovanja. Zemljišči, parc.
št. 234 in parc. št. 235, obe k.o. 658-Koroška vrata, bosta prodani po metodi javnega zbiranja ponudb, najmanj
po izhodiščni ceni 149.850,00 EUR. V ceni ni zajet DDV.
Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja in ni zajet v ceni za m2 zemljišča, za kar
bo izdana posebna odločba.
2. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe ter samostojni podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje listine:
– pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so registrirani v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve subjekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni
oziroma elektronski izpis iz Ajpes-a in številke TRR,
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo osebnega
dokumenta in številko TRR,
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo,
ki se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb,
– potrdilo o vplačani 10 % varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10 % od objavljene izhodiščne cene, na transakcijski račun JP GSZ d.o.o.
SI5604515-0000651184, odprt pri NKBM d.d., najkasneje do torka, 23. 9. 2014 in sicer pod točko
1) 2.590,00 EUR, pod točko 2) 590.000,00 EUR, pod
točko 3) 14.985,00 EUR,
– tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa
v zemljiško knjigo predložiti enolično identifikacijsko številko oziroma EMŠO,
– v pisni ponudbi je potrebno navesti ponujeno
ceno za zemljišča – ponudnik mora navesti višjo ali vsaj
objavljeno izhodiščno ceno,
– posebno izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji
javnega zbiranja ponudb in merilom za izbor ponudnika.
3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudbe v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba za nakup zemljišča,
oznaka točke ter pripis – Ne odpiraj«, morajo prispeti
oziroma biti oddane na sedežu JP GSZ d.o.o., Grajska
ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje do srede, 24. 9.
2014, do 16. ure.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika:
Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in
nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje
ponudb bo javno in sicer v četrtek, 25. 9. 2014 ob 9. uri,
na sedežu JP GSZ d.o.o..
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika bo najvišja ponujena cena. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, bo Komisija za
izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč
izvedla med ponudniki pogajanja.
5. Omejitev v postopku razpolaganja: JP GSZ
d.o.o./MOM si pridržujeta pravico, da ne skleneta prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
6. Sklenitev pogodbe
Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o. skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdanem sklepu
o izbiri ponudnika.
Kupec mora poravnati kupnino v 30 dneh po podpisu pogodbe.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega
posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in
v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega po-
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stopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni
obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil
od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist
MOM.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov, se bodo posameznim kupcem nepremičnine izročile v posest in izdano bo zemljiškoknjižno dovolilo,
v zemljiško knjigo pa bo podan zemljiškoknjižni predlog.
V primeru, da najugodnejši ponudnik odstopi od
ponudbe oziroma ne sklene pogodbe, lahko prodajalec
sklene pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom
brez javnega zbiranja ponudb.
7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo
v 8 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in stroške JP GSZ d.o.o.
v zvezi s postopkom prodaje in sicer v višini 1,5 % od
izhodiščne cene oziroma največ 3.000,00 EUR z vključenim DDV.
9. Ustavitev postopka: JP GSZ d.o.o./MOM lahko
karkoli do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 02/220-15-54 ali
02/220-14-22 ali info@jp-gsz-mb.si.
Javno podjetje
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.
Ob-3320/14
Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2380 Mislinja, ki
jo zastopa župan Franc Šilak, (v nadaljevanju: Občina),
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14) in Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in
10/14), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem –
dela stvarnega premoženja v objektu
»Center Kope«
Splošno
Lastnik stvarnega premoženja, ki se oddaja v najem
je Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2380 Mislinja.
Stvarno premoženje se nahaja v večnamenskem
objektu na Kopah za potrebe kulturne in turistične infrastrukture »Zahodnega Pohorja«, v k.o. 863-Šentilj pod
Turjakom, parc. št.: 1110/44 in 1110/41.
Del stvarnega premoženja, ki se oddaja v najem,
začasno ne potrebuje noben uporabnik.
Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu
RS in na spletni strani http://www.mislinja.si, kjer je dostopna tudi predmetna razpisna dokumentacija.
Kontaktni osebi za morebitna vprašanja v času uradnih ur: Boris Kamenik tel. 02/885-73-47 ali Ana Skobir
tel. 02/885-73-42.
Predmet oddaje v najem
Predmet oddaje v najem z javnim zbiranjem ponudb
za oddajo v najem dela stvarnega premoženja so neopremljeni poslovni prostori v objektu »Center Kope«, ki
se nahajajo v k.o. 863-Šentilj pod Turjakom, parc. št.:
1110/44 in 1110/41 v pritličju objekta in so razdeljeni na
naslednje sklope:
a) gostinski lokal v pritličju, ki obsega čajnico s kuhinjo, v izmeri 100,8 m2. Izhodiščna mesečna najemnina
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za najem prostora znaša 4,44 EUR/m2 oziroma skupaj 447,55 EUR/mesec.
Najemnina je za prvo leto fiksna, za naslednja leta
pa se povišuje v skladu z rastjo indeksa cen življenjskih
potrebščin.
b) manjši prostor cca 20 m2 nosilcu s področja
zeliščarstva, pripravo produktov s področja zelišč, ekološke pridelave sadja in zelenjave – zeliščni center.
Izhodiščna mesečna najemnina za najem prostora znaša 4,44 EUR/m2 oziroma skupaj 88,80 EUR/mesec.
Najemnina je za prvo leto fiksna, za naslednja leta
pa se povišuje v skladu z rastjo indeksa cen življenjskih
potrebščin.
c) prostor za prodajo turističnih spominkov in ekoloških produktov iz dopolnilnih dejavnosti pohorskih kmetij
– trgovina, v izmeri 13,5 m2. Izhodiščna mesečna najemnina za najem prostora znaša 4,44 EUR/m2 oziroma 59,94 EUR/mesec.
Najemnina je za prvo leto fiksna, za naslednja leta
pa se povišuje v skladu z rastjo indeksa cen življenjskih
potrebščin.
Čas trajanja najema
Poslovni prostori se oddajo v najem za določen
čas, za dobo 3 let od sklenitve pogodbe z možnostjo
podaljšanja.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
Ponudbo za najem posameznega poslovnega prostora, navedenega pod a), b) ali c) lahko dajo vse pravne in fizične osebe. Poslovni prostor se oddaja izključno
za izvajanje storitev in za namen, kot je opredeljeno
v prejšnji točki.
Najemniku se omogoči souporaba avle, dvigala in
skupnih hodnikov ter stopnišča za dostop do poslovnih
prostorov najemnika ter souporaba skupnih toaletnih
prostorov.
Poslovni prostori niso opremljeni. Možne so manjše gradbene prilagoditve oziroma obrtna dela predmetnih prostorov, v breme oziroma na strošek najemnika,
ob predhodnem soglasju najemodajalca, ki ne vpliva na
višino najemnine.
Prostori se oddajo v najem po načelu videno – najeto.
Ogled poslovnih prostorov je možen po dogovoru.
Sestavni deli ponudbene dokumentacije
Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Vse cene morajo biti v EUR:
Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik
ponudbo oddal na priloženih obrazcih in zraven priložil
vse sledeče dokumente, potrdila oziroma dokazila:
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma
priglasitveni list, za fizične osebe pa fotokopija dokumenta, ki izkazuje državljanstvo RS, (kolikor ponudnik
teh obrazcev ne priloži, izpolni izjavo o soglasju, da te
podatke iz uradnih evidenc pridobi Občina),
– izjava o poravnanih obveznostih do Občine, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih
uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb
za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine ter
obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev in o strinjanju z vsebino vzorca najemne pogodbe,
– dokazilo o plačilu varščine,
– podpisan in na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe,
– izjavo o izvajanju dejavnosti in opis programa
oziroma dejavnosti, ki naj bi se v poslovnem prostoru
izvajala,
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– dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki
in kazalniki za leto 2013,
– za samostojne podjetnike posameznike: BON
1/SP s podatki in kazalniki za leto 2013.
Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ne izvirajo od ponudnika, morajo biti predloženi
v izvirniku ali overjenem prepisu. Predložena dokazila
in potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
Ponudnik, ki odda ponudbo, ki vsebuje vse potrebne sestavine, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, lahko
tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, določene
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, objavljeni
na spletni strani Občine.
Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje.
Višina najemnine
Najemnina bo določena na podlagi ponudbe ponudnika, ki bo kot najugodnejši izbran po postopku in
v skladu z merili tega javnega razpisa.
Ponujena najemnina za poslovne prostore ne sme
biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine.
Najemnina je določena kot del tržne najemnine,
izračunane na podlagi investicijske vrednosti objekta,
stroškov amortizacije, stroškov vzdrževanja prostorov in
skupnih delov, stroškov upravljanja in upravniških storitev in stroškov financiranja, vloženih v prostore.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne
energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti,
stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stroški
zavarovanja in drugi stroški), po razdelilniku v odstotnem deležu na celoto v objektu, so breme najemnika.
Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti
vinkulirane v korist Občine.
Najemnina se po določenem obdobju delovanja
povišuje za indeks življenjskih potrebščin. V skladu
z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost
(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo,
18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) DDV ni obračunan.
Najemnina za poslovni prostor se poravna v 8. dneh
po izstavitvi računa na namenski račun Občine Mislinja.
Plačilo najemnine v določenem roku, je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
Varščina
V dokaz resnosti ponudbe mora ponudnik pred predložitvijo ponudbene dokumentacije vplačati varščino v višini treh ponujenih mesečnih najemnin
za prostor, za katerega se prijavlja, na TRR najemodajalca št. SI56 0127 6010 0010 437, z navedbo »Plačilo
varščine za najem poslovnega prostora – Center Kope«.
Znesek varščine se ne obrestuje. Če ponudnik umakne
vloženo ponudbo, najemodajalec zadrži njegovo varščino. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala
z najemnino, neizbranim in izločenim ponudnikom pa
bo vrnjena v 30. dneh po opravljeni izbiri. V primeru, da
izbrani najemnik odstopi od pogodbe ali v določenem
roku ne podpiše najemne pogodbe, varščina zapade
v korist Občine.
Kriteriji in postopek ocenjevanja ponudb
Predmet ocenjevanja in izbire bodo le popolne in
pravočasne ponudbe, ki jih bodo predložili ponudniki, ki
bodo izpolnjevali vse v pogoje iz tega razpisa.
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Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov so:
Kriterij/merilo

Točke

1

Kvaliteta in zanimivost programa za občino

do 30 točk

2

Najemnik skupina več s.p. ali d.o.o. – min. 2 leti izkušenj in pozitivno poslovanje

do 10 točk

3

Sedež ponudnika s.p. ali d.o.o. na območju občin zahodnega Pohorja (Mislinja,
Slovenj Gradec, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Radlje ob Dravi)

do 20 točk

4

Ponujena višina najemnine

do 40 točk

Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim
številom zbranih točk (najvišje število 100 točk). V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže isto število točk,
se bodo z njimi opravila pogajanja.
Ponudniki v celoti nosijo stroške priprave ter izdelave ponudbe in v primeru neizbire ali razveljavitve razpisa
niso upravičeni do kakršnekoli odškodnine.
O odločitvi najemodajalca glede izbire ponudnika
bodo ponudniki pisno obveščeni.
Ponudba na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa in so
objavljeni na spletnih straneh Občine. Ponudba mora
vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi
podatki in dokazili, razen tistih, ki jih lahko občina pridobi
od drugih državnih organov in organizacij.
Ponudbe pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane.
Drugi pogoji javnega razpisa
Občina si pridržuje pravico, da ne glede na ostala
določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase
in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo:
– za posamezne prostore ne izbere nobenega od
ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje
nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
(varščina),
– kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu
ne izbere nobenega od ponudnikov,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne
pogodbe v prilogi razpisa in posledično ta popravljen/ali
dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga
razpisa, namesto prejšnjega,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede
dodatna pogajanja.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izhodiščna mesečna najemnina, je javno
zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v 8. dneh od odpiranja prispelih ponudb.
Veljavnost ponudbe
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od
dneva zaključka razpisnega roka. Ponudba, ki bi veljala krajši čas ali do preklica, bo izločena iz nadaljnjega
postopka.
Rok in način oddaje ponudbe
Obravnavale se bodo ponudbe, ki bodo prispele
v zaprti kuverti do vključno 22. 9. 2014 do 12. ure na
naslov: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.
Na ovojnici mora biti napisano: Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnega prostora. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo
izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene ponudniku.
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Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno, dne 23. 9. 2014 od
12. ure dalje v sejni sobi v kleti na sedežu Občine Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja. Udeležba ponudnikov ni obvezna. Prisotni predstavniki ponudnikov se
morajo izkazati s pisnim pooblastilom. Ponudbe, ki bodo
prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), ali
pravočasne ponudbe, ki bodo nepopolne ali nepravilne,
bodo izločene iz postopka in se ne bodo obravnavale.
Sklenitev najemne pogodbe
Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne pogodbe najpozneje v 15. dneh po opravljeni izbiri. Če
izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku,
bo Občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena za
določen čas 3 leta od podpisa pogodbe, z možnostjo
podaljšanja.
Občina Mislinja
Št. 1189-1

Ob-3323/14

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list
RS, št. 96/09 – ZBR-UPB 2, 83/12) objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb
za prodajo surovega sončničnega olja
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00,
telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet prodaje je:
Naziv
Količina
Pakiranje
Mesto
prevzema

surovo sončnično olje
920.000 kg
rinfuza
Tovarna olja Gea d.d.
Trg svobode 3
2310 Slovenska Bistrica

Surovo sončnično olje je zdravstveno ustrezno in
odgovarja vsem zahtevam veljavne zakonodaje v Sloveniji in EU.
Ponudnik lahko poda ponudbo za odkup najmanj
100.000 kg surovega sončničnega olja (v nadaljevanju:
olja).
Količinski in kakovostni prevzem olja opravi kupec
ali njegov pooblaščenec ob nakladanju na prevozno
sredstvo kupca na mestu prevzema (FCA mesto prevzema, Incoterms 2010). Olje se prevzema po načelu
»videno – kupljeno«.
Objava in prilogi so dostopne na spletni strani prodajalca: www.zrsbr.si.
3. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 5 % ponudbene vrednosti brez
DDV na transakcijski račun pri UniCredit Bank št. SI56
29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom,
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku trideset dni, brez obresti.
4. Olje bo prodano ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
V primeru, da v najugodnejši ponudbi ni ponujen
odkup celotne količine, bo izbrana najugodnejša ponudba za ponujeno količino, za razliko pa naslednja oziroma
naslednje najugodnejše ponudbe.
V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudili
enako ceno, bo prodajalec prodal olje vsem ponudnikom
v enakih deležih.
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1997

O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od
roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne bo izbral
nobenega ponudnika.
5. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača.
6. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ali predložiti bančno garancijo v višini pogodbene
vrednosti z DDV najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe in prejemu računa, vendar pred prevzemom blaga, na transakcijski račun pri UniCredit Bank št. SI56
29000-0055148819. Položena varščina se všteje v kupnino.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
t7. Ogled olja je možen na lokaciji, kjer se nahaja,
in sicer po predhodnem dogovoru z Darjo Blatnik, na
tel. 01/589-73-21 ali 041/503-452, pri kateri ponudnik
lahko pridobi tudi podrobnejše informacije.
8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 15. 9.
2014 do 11. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup olja – Ne
odpiraj«.
Ponudbi (izpolnjeni Priloga št. 1) je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe (Priloga
št. 2),
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
c) Veljavnost ponudbe: do 31. 12. 2014 oziroma do
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 15. 9. 2014 ob 12. uri, v sejni
sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Št. 1190-1

Ob-3324/14

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list
RS, št. 96/09 – ZBR-UPB 2, 83/12) objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo mleka v prahu
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00,
telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet prodaje je:
Naziv
Vsebnost
mlečnih
maščob
Proizvajalec
Količina
Pakiranje
Mesto
prevzema

posneto mleko v prahu
1,25 %
Pomurske mlekarne d.d.,
Industrijska u. 10,
9000 Murska Sobota
50.000 kg
vreče 25/1
Pomurske mlekarne d.d.,
Industrijska u. 10,
9000 Murska Sobota
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Ponudnik lahko poda ponudbo za odkup najmanj
4.500 kg mleka v prahu (10 palet).
Količinski in kakovostni prevzem opravi kupec ali
njegov pooblaščenec ob nakladanju na prevozno sredstvo kupca na mestu prevzema (FCA mesto prevzema,
Incoterms 2010). Mleko v prahu se prevzema po načelu
»videno – kupljeno«.
Objava in prilogi so dostopne na spletni strani prodajalca: www.zrsbr.si.
3. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 5 % ponudbene vrednosti brez
DDV na transakcijski račun pri UniCredit Bank št. SI56
29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom,
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku trideset dni, brez obresti.
4. Mleko v prahu bo prodano ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
V primeru, da v najugodnejši ponudbi ni ponujen
odkup celotne količine, bo izbrana najugodnejša ponudba za ponujeno količino, za razliko pa naslednja oziroma
naslednje najugodnejše ponudbe.
V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudili
enako ceno, bo prodajalec prodal mleko v prahu vsem
ponudnikom v enakih deležih.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od
roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne bo izbral
nobenega ponudnika.
5. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v 8-ih
dneh po prejemu sklepa o izbiri, se šteje, da odstopa od
pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača.
6. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino
ali predložiti bančno garancijo v višini pogodbene vrednosti z DDV najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe in
prejemu računa, vendar pred prevzemom mleka v prahu, na transakcijski račun pri UniCredit Bank št. SI56
29000-0055148819. Položena varščina se všteje v kupnino.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
7. Ogled pakiranega mleka v prahu je možen na lokaciji, kjer se nahaja, in sicer po predhodnem dogovoru
z Šelih Dušanom, na tel. 01/589-73-27 ali 051/693-145,
pri katerem ponudnik lahko pridobi tudi podrobnejše
informacije.
8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 15. 9.
2014 do 11. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup mleka
v prahu – Ne odpiraj«.
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Ponudbi (izpolnjeni Prilogi št. 1) je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe (Priloga
št. 2),
– pooblastilo pravne osebe osebi za zastopanje na
odpiranju ponudb.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
c) Veljavnost ponudbe: do 31. 12. 2014 oziroma do
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 15. 9. 2014 ob 12. uri, v sejni
sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Št. 278.1-922/2014

Ob-3301/14

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne
družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice,
d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala.
Vrsta posla: neuporabnega materiala.
Lokacija:
– območje Ljubljane,
– območje pisarne Postojna.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 30 t neuporabnega bakra (kontaktni
vodnik Ri 100 in bakrene pletenice Cu 120, z vsebnostjo
sponk- inox, bron, železo),
– sklop 2 cca 40 t neuporabnega železa (kovinski
material z izolatorji – neprečiščen …).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
– sklop 1 (126.000,00 EUR brez DDV-ja),
– sklop 2 (8.600,00 EUR brez DDV-ja).
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 17. 9. 2014
ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska
ul. 11, 1506 Ljubljana, Službe za nabavo in investicije
(sejna soba 606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki
vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh po objavi
vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem
navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer
po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si, informacije na tel. 01/29-14-634.
Slovenske železnice, d.o.o.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-18/2014/5

Ob-3309/14

V register političnih strank se vpiše politična stranka
Naša Notranjska, s kratico imena NaNo in s sedežem
v Cerknici, Cesta 4. maja 47. Znak stranke je kratica
imena NaNo v zgornjem delu in ime stranke NAŠA NOTRANJSKA v spodnjem delu. Napis NaNo v beli barvi
je sestavljen iz modificiranih črk, ki temeljijo na tipografiji Braggadocio in razdeljen na dva dela, pri čemer je
podlaga prvega dela v temno vijolični barvi (C68 M100
Y31 K21) ter podlaga drugega dela v svetlo zeleni barvi
(C45 M0 Y99 K0). Napis NAŠA NOTRANJSKA v beli
barvi in tipografiji Avenir Next je na vijolični barvi (C68
M100 Y31 K21).
Kot zastopnik politične stranke Naše Notranjske se
v register političnih strank vpiše Domen Petan, roj. 3. 12.
1985, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Cesta na Jezero 14, Cerknica.
Matična številka politične stranke je: 4068351000.
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Evidence sindikatov
Št. 101-6/2014-2

Ob-3044/14

Upravna enota Maribor z dnem izdaje te odločbe
hrani Statut Novega sindikata delavcev Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Popolno ime sindikata je Novi sindikat delavcev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s sedežem v Mariboru, Zagrebška
cesta 84. Skrajšano ime sindikata je Novi sindikat
ZPIZ.
Statut sindikata je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko
6/2014, z dne 10. 7. 2014.
Identifikacija – matična številka sindikata je
2398966.
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Zavarovanja terjatev
SV 1029/14

Ob-3307/14

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 1029/14,
opr. št. DK 36/14 z dne 28. 8. 2014 je bilo stanovanje
v drugem nadstropju, v skupni izmeri 41,47 m2, oziroma 41,80 m2, v stavbi z naslovom Kidričeva ul. št. 43,
6000 Koper, stoječi na par. št. 827, k.o. Koper in sicer
stanovanje v lasti tretjega zastavitelja do 1/1 zastavljeno v zavarovanje terjatev upnice delniška družba Nova
Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, m. št. 5860571000,
ID za DDV SI91132550, s sedežem v Ljubljani, Trg Republike št. 2 vknjiži SKUPNA hipoteka za zavarovanje
terjatve, v višini 100.000,00 EUR glavnice s pp, z obr.
mero, ki je spremenljiva ter je za redne in interkalarne
obresti vsota 6 m EURIBOR-ja in fiksnega pribitka v višini 3,20 % letno, z zapadlostjo zadnje mesečne obveznosti 31. 8. 2044 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja
iz Kreditne pogodbe številka 022371464731814 z dne
28. 8. 2014 s klavzulo izvršljivosti.
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Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 19/2013

Os-3253/14

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Goriška
ulica 12 in 14, na predlog priglasitelja Esad Pirc, Ulica
Milke Vovk 17, Orehova vas, 14. 8. 2014 izdalo sklep
o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova,
prodajne pogodbe št. Su 15/91-11 z dne 16. 1. 1992
sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona
med prodajalko Republiko Slovenijo, ki jo je zastopal predsednik komisije za kadrovske in administrativne zadeve dr. Rajko Pirnat in kupcem Esadom Pircem,
rojenim 10. 4. 1955, stanujočim v Mariboru, Goriška
ulica 14, za garsonjero št. 28, v IV. nadstropju stanovanjskega bloka v Mariboru, Goriška ulica 14, na
parceli št. 611, k.o. Radvanje in v kateri je prodajalka
dovolila na prodani nepremičnini vknjižbo etažne lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist Esada Pirca.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 8. 2014
N 9/2011

Os-3219/14

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je po okrajni
sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Slovenska
Bistrica, Gradišče 1, na predlog predlagatelja: Štefana Robarja, Gradišče 1, Slovenska Bistrica, 12. 8.
2014 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev
pravnega naslova, kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja. št. 109, z dne 19. 10. 1993, ki sta jo na
podlagi določil Stanovanjskega zakona za dvosobno
stanovanje s kabinetom št. 1 v pritličju stanovanjske
hiše v Slovenski Bistrici, Gradišče 1, stanovanje obsega 64,27 m2, sklenila prodajalka Služba družbenega
knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Podružnica Maribor, ki jo je zastopal direktor mag. Peter Skok in kupec
Štefan Robar, rojen 24. 12. 1956.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja.
Morebiten ugovor naj se posreduje na naslov:
Okrajno sodišče v Mariboru, Cafova ulica 1, Maribor.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 12. 8. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih in
skrbnikih
In 39/2012

Os-3008/14

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodnici-svetnici Darinki Plevnik v izvršilni zadevi upnika
Branka Hrovat, Rebr 36, Bled, ki ga zastopa Odvetniška družba Novak, d.n.o., o.p., Radovljica, Gorenjska
cesta 24, Radovljica, zoper dolžnika Martina Žnidaršič, Ulica Staneta Rozmana 13, Črnomelj, ki ga zastopa zak. zast. odv. Luka Jukič, Zadružna cesta 16,
Črnomelj, zaradi izterjave 10.119,95 EUR s pripadki,
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju,
dne 24. 3. 2014 postavlja začasnega zastopnika dolžniku Martinu Žnidaršiču, Ulica Staneta Rozmana 13,
Črnomelj.
Začasni zastopnik je odv. Luka Jukič, Zadružna
cesta 16, Črnomelj.
Postavljeni 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 Črnomlju
dne 24. 3. 2014
P 78/2014

Os-3281/14

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke:
1. Ana Jakša, Podreber 1B, Semič in 2. Marija Šuštarčič, Ljubljanska cesta 90, Domžale, ki ju zastopa
Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko
neznani dediči po pok. Šuštaršič Jožefu, Podreber 2,
Semič, zaradi priznanja lastninske pravice na podlagi
priposestvovanja, pcto 990,00 EUR, v smislu 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP),
dne 4. 8. 2014 postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem po pok. Jožefu Šuštaršiču, nazadnje
stanujočem Podreber 2, Semič.
Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene
stranke neznane in neznano kje živeče dediče po pok.
Jožefu Šuštaršiču, nazadnje stanujočem Podreber 2,
Semič, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec
ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ
pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 4. 8. 2014
P 75/2014

Os-3296/14

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke: Jože Mavretič, Drašiči 2B, Metlika, ki ga zastopa
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Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: 1. neznani dediči po pok. Danici Brdar, Kašt 33,
Kašt, Hrvaška, 2. neznani dediči po pok. Martini Brdar,
Kašt 33, Kašt, Hrvaška, 3. neznani dediči po pok. Petru Brdarju, Kašt 33, Kašt, Hrvaška in 4. Damir Kušan,
Lug Zaboćki 58, Zabok, Hrvaška, kot dedič po pok.
Slavici Kušan, Lug Zaboćki 58, Zabok, zaradi priznanja lastninske pravice na podlagi priposestvovanja,
pcto 990,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 4. 8. 2014
postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem po
pok. Danici Brdar, Martini Brdar in Petru Brdarju, vsem
nazadnje stanujočim Kašt 33, Kašt, Hrvaška.
Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene
stranke neznane dediče po pok. Danici Brdar, Martini Brdar in Petru Brdarju, vsem nazadnje stanujočim Kašt 33,
Kašt, Hrvaška, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler
organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči,
da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 4. 8. 2014
In 43/2014

Os-3264/14

Okrajno sodišče v Grosupljem je v izvršilni zadevi
upnika Volksbank Karnten Sud e. Gen., Hauptplatz 6,
ki ga zastopa Odvetniška družba Pirnat Kovačič Škofič o.p., d.o.o., Jakšičeva ulica 1, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Dević Dušanu, Trubarjeva cesta 22,
Šmarje - Sap; Višnjić Vidojka, Rašiška ulica 11, Ljub
ljana - dostava, ki ga zastopa Odvetniška pisarna
Alič & Kovač d.o.o., Šmartinska cesta 130, Ljub
ljana; Emongrad inženiring gradbeno podjetje d.o.o.,
Trubarjeva cesta 22, Šmarje - Sap, zaradi izterjave
73.288,40 EUR, sklenilo:
dolžniku Dević Dušanu, Trubarjeva cesta 22, Šmarje Sap, se postavi začasni zastopnik odvetnik Alojz Bandelj, Gubčeva 9, Trebnje.
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 Grosupljem
dne 20. 8. 2014
P 328/2014

Os-3236/14

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožno sodnici
Martini Zidar, v pravdni zadevi tožeče stranke Staše
Čertalič, Log 9, Kranjska Gora, ki jo zastopa Odvetniška
družba Krapenc in odvetniki, o.p., d.o.o., v Ljubljani, zoper toženo stranko Matija Šmon, Taborska 13, Domžale,
zaradi plačila odškodnine, dne 4. 8. 2014 sklenilo:
Za začasno zastopnico tožene stranke se postavi odvetnica Aleksandra Ljujić Kerševan, Linhartova 9,
Ljubljana.
Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice ima začasna zastopnica od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2014
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Os-3266/14

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 zak. zast. Dejan
Turk, Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, po odv. Lipovec
Branko odvetnik, Bleiweisova cesta 030, Kranj, proti
dolžnici Nini Vidal, Prvomajska ulica 2, Litija, ki jo zastopa odv. zač. zastopnica Milena Lukmar, Kidričeva 3,
Zagorje ob Savi, zaradi izterjave 2.002,68 EUR, sklenilo:
dolžnici Nini Vidal, Prvomajska ulica 2, Litija, 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. Milena
Lukmar.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2014
P 3104/2013

Os-3272/14

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višjem pravosodnem svetovalcu Gregorju Berdenu, v pravdni zadevi
tožeče stranke Seniha Adrović, Kregarjeva 5a, Stahovica, naslov za vročanje Materinski dom, Litijska cesta 24,
Ljubljana, ki jo zastopa Biserka Avsec, odvetnica v Ljub
ljani, zoper toženo stranko Ragip Adrović, neznanega
bivališča, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve mld.
otrok v varstvo in vzgojo, določitve stikov in preživnine,
dne 6. 8. 2014 sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnik Jernej Pavšek, Kotnikova ulica 34, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2014
IV P 784/2012

Os-3206/14

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici –
svétnici Lidiji Križman, v pravdni zadevi tožeče stranke
Andreja Neubauer, Kamniška graba 6, Kamnica, zoper
toženo stranko Branko Blagojević, 13th Bent street Symhurst 1401, Gauteng, South Africa, naslov za vročanje
42 Voortrekker Street, Kempton Park, South Africa, zaradi predodelitev otroka v varstvo, vzgojo in skrb ter
določitev preživnine, o postavitvi začasnega zastopnika
toženi stranki, na podlagi določil 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravnem postopku – ZPP;
sklenilo:
toženi stranki se kot začasni zastopnik postavi odvetnica Breda Senčar Leljak, Partizanska 20, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko
dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 7. 2014
In 262/2013-23

Os-3155/14

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Nataliji Lebar v izvršilni zadevi upnika SKB banka d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnico Klavdijo Hašaj,
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Česnikova ulica 32, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 17.559,31 EUR s pp dne 6. 6.
2014 sklenilo:
dolžnici Hašaj Klavdiji, Česnikova ulica 32, Ljub
ljana, sedaj neznanega prebivališča, se v predmetni izvršilni zadevi na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ, postavlja začasni zastopnik odvetnik Roman Petek iz Murske Sobote, ki bo dolžnico v tem postopku
zastopal vse do takrat, dokler dolžnica ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 6. 2014
N 27/2014

Os-3235/14

Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici Tatjani Lipušček v nepravdni zadevi predlagatelja Otona
Zabreščak, Jevšček 17, Kobarid, ki ga zastopajo odvetniki Odvetniške pisarne Ivana Makuca, zoper nasprotno
udeleženko Jožefo Zabreščak, Jevšček 17, Kobarid,
sedaj neznanega bivališča, zaradi delitve stvari v solastnini, na podlagi določil prvega odstavka in 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, ki se v nepravdnem postopku uporablja
na podlagi določila 37. člena Zakona o nepravdnem
postopku – ZNP, nasprotni udeleženki Jožefi Zabreščak
postavilo začasnega zastopnika Ivana Rutarja, odvetnika v Solkanu, Cesta IX. korpusa 100.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotno udeleženko v tej nepravdni zadevi vse do takrat, dokler ta
sama ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 7. 2014

Oklici dedičem
D 854/2013

dnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo
priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča
in bo zapustničino premoženje v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju poslala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 5. 3. 2014
D 89/2014

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu Štarklu, sinu Janeza, rojenemu 30. 5. 1959, državljanu Republike Slovenije, razvezanemu, umrlemu 14. 12. 2013, nazadnje
stanujočemu Savinjsko nabrežje 6a, Laško.
Zapustnik oporoke ni napravil, zato je nastopilo dedovanje po zakonu. Zapustnik je bil razvezan in je imel
hčerki Natašo Štarkel in Sabino Štarkel ter sina Primoža
Štarkla, ki so se vsi dedovanju po zapustniku odpovedali, tako da ni drugih dedičev I. dednega reda.
Glede na navedeno pridejo v poštev dediči II. dednega reda (starši oziroma zapustnikovi bratje in sestre
oziroma nečaki in nečakinje oziroma njihovi potomci)
oziroma če teh ni, dediči III. dednega reda (zapustnikove
babice in dedi oziroma tete in strici oziroma sestrične in
bratranci oziroma njihovi potomci), katerih podatki (imena in priimki, rojstni podatki, naslovi prebivališč ter drugi
osebni podatki) sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča
in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku
ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina
brez dediča in bo zapustničino premoženje v skladu
z 9. členom Zakona o dedovanju poslala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 5. 2014
D 249/2013

Os-1877/14

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Tereziji Ličer, hčeri Antona Hrastnika, rojeni 14. 8. 1923, državljanki Republike
Slovenije, vdovi, umrli 8. 12. 2013, nazadnje stanujoči
Rimska cesta 6a, Laško.
Zapustnica oporoke ni napravila, zato je nastopilo
dedovanje po zakonu. Zapustnica je bila vdova, sodišču
pa ni znano ali je imela kaj potomcev oziroma sorodnikov, ki pridejo v poštev za dedovanje. Kolikor je zapustnica imela potomce pridejo le-ti v poštev za dedovanje
kot dediči I. dednega reda, če teh ni, pridejo v poštev
dediči II. dednega reda (zapustničini starši oziroma zapustničini bratje in sestre oziroma nečaki in nečakinje
oziroma njihovi potomci) oziroma če teh ni, dediči III.
dednega reda (zapustničine babice in dedi oziroma tete
in strici oziroma sestrične in bratranci oziroma njihovi
potomci), katerih podatki (imena in priimki, rojstni podatki, naslovi prebivališč ter drugi osebni podatki) sodišču
niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Ura-

Os-2719/14

Os-3246/14

Marija Glavina, roj. Paliska, roj. 6.7.1894 iz Trsta,
Via della Pier Francesco 7, Italija, je dne 17. 2. 1979
umrla in ni zapustila 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 19. 8. 2014
D 203/2013

Os-3247/14

Anton Kocjančič, iz Črnega Kala, Rožar 13, ki je
umrl 8. 12. 1927 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 209/a, Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 8. 2014
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D 119/2014

Os-3288/14

Zapuščinska zadeva po pok. Jakobu Kocjančiču,
od Mateja, razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega
sodišča v Kopru, opr. št. N 95/2011, in kot datum smrti
določen 29. 11. 1957, neznanega bivališča.
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.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 8. 2014
D 309/2011

Os-4033/13

Sonja Purger iz Dekanov, Dekani 235 je dne 29. 5.
2011 umrla in ni zapustila 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 17. 10. 2013
I D 89/91

Os-3282/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št.
I D 89/91 v teku zapuščinski postopek po pok. Ivani
Kobau, roj. Kramar, hči Franca, roj. 31. 8. 1906, umrla
2. 11. 1990, nazadnje stanujoča Prijateljeva ulica 3,
Ljubljana, državljanka Republike Slovenije.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato je nastopilo
zakonito dedovanje. Kot zakoniti dediči pridejo med
drugim v poštev tudi zapustničini nečaki in nečakinje
Joseph Kramer, Frank Kramer, Mary Kramer Schwasnick, Margaret K. Lonis, Dorothy K. George, Josephine
Smith in Mary Gartner, zapustničina pranečaka Robert
Kaucher in Mark Kaucher ter dediči pok. zapustničinega
brata Antona Kramerja.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedene dediče in vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
ter izdalo dodatni sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 8. 2014
D 120/2010

Os-3248/14

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Tomažu Rižnar, roj. 7. 12. 1864,
umrlem 25. 9. 1929, nazadnje stan. Zagorci št. 57 in po
pokojni Katarini Rižnar, roj. 25. 11. 1864, umrli 13. 5.
1946, nazadnje stan. Zagorci št. 20.
Ker se ne ve ali je kaj njunih sorodnikov, ki bi bili
poklicani k dedovanju, sodišče na podlagi prvega in
drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD),
s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica
ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapu-
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ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 18. 8. 2014
D 137/2009

Os-3249/14

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Francu Zebec, sinu Jakoba, roj. 20. 1. 1947, državljanu Republike Slovenije,
vdovcu, umrlem 26. 6. 2009, nazadnje stan. Gorenjski
Vrh št. 16.
Ker niso znani dediči po prej umrli pokojnikovi sestri
Marjani Fabijan, roj. 3. 1. 1944, sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju
(ZD), s tem oklicem poziva le-te, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica
ne bo zglasil noben dedič po prej umrli pokojnikovi sestri Marjani Fabijan, roj. 3. 1. 1944, bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 18. 8. 2014
D 404/2012

Os-4475/13

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 4. 7. 1955 umrli Klinar Mariji, rojeni dne 2. 7.
1868, nazadnje stanujoči na Hrušici in sicer glede dedovanja premoženja, ki je bilo vrnjeno zapustnici kot članici
bivše Agrarne skupnosti Hrušica.
Sodišču niso znani vsi zakoniti dediči zapustnice,
da bi jih povabilo na zapuščinsko obravnavo oziroma
jih pozvalo, da podajo dedne izjave glede sprejema
zapuščine.
Vse dediče zgoraj navedene pokojnice pozivamo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo
tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo
sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 6. 12. 2013
D 91/2014

Os-3251/14

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 12. 1. 2014 umrlem zapustniku Miranu Kajzer, roj. 29. 7. 1960, drž Republike Slovenije, nazadnje
stan. Libeliška Gora 11, Libeliče.
Ker sodišču niso znani vsi dediči po zapustniku
Miranu Kajzerju, sodišče poziva vse tiste, ki menijo,
da imajo pravico do zapuščine, da se v enem letu od
objave tega oklica in oklica na sodni deski naslovnega sodišča priglasijo sodišču. Po poteku navedenega
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in
zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 8. 2014
D 81/2014

Os-3028/14

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, je po okrajni
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša, v zapuščinski zadevi
po pokojni Kert Jožefi Alojziji, rojeni 18. 6. 1912, nazadnje stalno stanujoči Celjska cesta 28, Rogaška Slatina, umrli dne 22. 2. 2014, v skladu s prvim in drugim
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odstavkom 130. člena, prvim odstavkom 131. člena
in 206. členom Zakona o dedovanju (ZD), dne 27. 5.
2014 sklenilo:
objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do dediščine
po pokojni Jožefi Alojziji Kert, naj se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojni Jožefi Alojziji Kert, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko
tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojni
Jožefi Alojziji Kert se postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče
v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 27. 5. 2014

Oklici pogrešanih
N 3/2014

Os-3268/14

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici vodi nepravdni postopek pod opr. št. N 3/2014 po predlogu predlagatelja
Slavka Kobala, Kidričeva ulica 9, 5270 Ajdovščina, za
razglasitev pogrešanega Antona Emila Štembergerja,
roj. 10. 1. 1927 v Vrbovem 43, sedaj neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Ljubica
Uljan, Zabiče 30B, 6250 Ilirska Bistrica, za mrtvega.
Po navedbah predlagatelja je pogrešani Anton Emil
Štemberger sorodnikom leta 1943 poslal razglednici iz
Italije, kamor je bil odpeljan med drugo svetovno vojno,
iz Italije pa je neznanega leta odšel v Avstralijo, od koder
je leta 1951 poslal pismo, potem se ni več oglasil. Od njegovega rojstva je minilo že več kot 70 let, od pogrešanega
pa že 63 let ni bilo nobenega poročila in je verjetno, da
ni več živ, vendar listinskega dokaza o njegovi smrti ni.
V skladu s 85. členom Zakon o nepravdnem postopku pozivamo pogrešanega Antona Emila Štember-

gerja, naj se oglasi. Prav tako pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem Antonu Emilu Štembergerju
in njegovem življenju, da v roku 3 mesecev od objave
tega oklica, to sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben
primer Ljubici Uljan, Zabiče 30B, 6250 Ilirska Bistrica,
ker bo sicer sodišče po izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 15. 5. 2014
N 78/2013

Os-3068/14

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani
Peric, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka: Aldo
Markežič, Babiči 41g, Marezige, ki ga zastopa Igor Kocjančič, odvetnik v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca: Josipa Babič, pok. Antona, od Kozma, nazadnje
stanujoč Babiči 220, Marezige, ki ga zastopa skrbnica
za poseben primer Nika Starešinič iz Portoroža, zaradi
razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za
mrtvega, izven naroka dne 3. 6. 2014, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Josipa Babiča, pok. Antona, od Kozme, nazadnje stanujočega Babiči 220, Marezige, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih
po objavi tega oklica, po preteku tega roka bo sodišče
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 6. 2014
N 27/2014

Os-3255/14

Pri tem sodišču predlagatelj Viktor Grča, Spodnja
Bela 7, Preddvor, predlaga, da se Marija Grča, roj. 28. 2.
1848, s stalnim prebivališčem Spodnja Bela 4, Preddvor,
razglasi za mrtvo.
Vsi, ki kaj vedo o njenem življenju, se poziva, da to
sporočijo v treh mesecih po objavi tega oklica, sicer se
po poteku roka pogrešanko razglasi za mrtvo.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 28. 7. 2014
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Arzenšek Primož, Na Boč 35, Poljčane, zavarovalno polico, št. 50500046026, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. m-82
Černjeković Milica, Cankarjeva ulica 14, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 50500000832, izdala
zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnd-334243
Černjeković Ranko, Cankarjeva ulica 14, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 50500000889, izdala
zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gne-334242
Dolenc Konstantina, Hrvatini 134, Ankaran – Ankarano, zavarovalno polico, št. 50500067409, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnh-334264
Flucher Vanja, Pesnica pri Mariboru 47, Pesnica,
zavarovalno polico, št. 50500123662, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. m-77
Jagarinec Sandra, ulica Vita Kraigherjeva 24, Maribor, zavarovalni polici, št. 50500001376, 50500004805,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-79
Juričan Mihael, Škofja gora 11, Podčetrtek, zavarovalno polico, št. 41601007783, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica d.d. gnv-334225
Korda Jani, Zgornje Škofije 9, Škofije, zavarovalno
polico, št. 50500116998, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica. gnz-334221
Makoter Mitja, Pristava 19A, Ljutomer, zavarovalno
polico, št. 11.724.819, na ime (pokojna) Majda Makoter,
izdala zavarovalnica Grawe d.d. gnl-334260
Marič Aleš, Bakovci, Panonska 28A, Murska Sobota, zavarovalno polico, št. 50500060459, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gne-334267
Pavlinek Leon, Pohorska 10A, Orehova vas, zavarovalno polico, št. 506000063248, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d. m-76
Perko Ernestina, Kovorska 27, Tržič, zavarovalno
polico, št. 71300652707, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica d.d. gnu-334226
Pignar Dušanka, Meljski hrib 79, Maribor, zavarovalno polico, št. 70000012763, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica d.d. m-83
Podbršček Vasja, Ulica Milojke Štrukelj 15, Solkan,
zavarovalno polico, št. 7 00000 32591 (fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje. gng-334215
Štesl Tatjana, Bakovci, Panonska 28A, Murska Sobota, zavarovalno polico, št. 50500060460, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnd-334268

Spričevala preklicujejo
Končina Gregor, Vesela Gora 8A, Šentrupert, diplomo št. 2299, Univerza v Ljubljani, Visoka upravna šola.
gnn-334258
Kurbus Sabina, Berkovci 32A, Sveti Jurij ob Ščavnici, spričevalo o končani OŠ Osnovna šola Sveti Jurij
ob Ščavnici, izdano leta 2004. gnf-334241
Logar Artur, Cesta Jožeta Krajca 18, Rakek, spričevalo o končani OŠ Osnovna šola Hinko Smrekar.
gno-334232

Lukač Alenka, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, diplomo Fakultete za arhitekturo. gnl-334235
Marendič Lucija, Turnerjeva ulica 18, Maribor, indeks, št. 11090240932, izdala Višja strokovna šola za
gostinstvo in turizem Maribor. m-78
Matuja Šest Alenka, Cesta Toneta Tomšiča 70D,
Jesenice, spričevalo – letno 8. razreda Osnovne šole
Prežihovega Voranca, Jesenice, izdano leta 1997, izdano na ime Šest. gnp-334231
Mervar Ines, Lipovščica 10, Sodražica, spričevalo
o končani OŠ Osnovna šola Karl Destovnik Kajuh, izdano leta 2008. gnb-334245
Pavlin Matjaž, Paha 4, Otočec, diplomo Visoke šole
za upravljanje in poslovanje Novo mesto, št. 66/1999,
izdana leta 1999. gnk-334261
Švent Nejc, Košenice 94A, Novo mesto, spričevalo
– letno 9. razreda Osnovne šole Center, Novo mesto,
izdano leta 2007. gng-334240

Drugo preklicujejo
Ajlec Andreja, Dragotinci 30B, Sveti Jurij ob Ščavnici, študentsko izkaznico, št. 25100083, izdala Fakulteta
za arhitekturo, Univerza v Ljubljani. gnf-334216
Burja Marko, Zinkova ulica 4, Kamnik, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500016200001, izdajatelj
Cetis d.d. gnf-334266
EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026871000,
za voznika Roberta Vintar, izdajatelj Cetis d.d.
gnb-334270
Fabčič Janko, Podnanos 98, Podnanos, ribiško izkaznico, št. 0424, izdajatelj Zavod za ribištvo Slovenije,
za opravljanje ribiško-čuvajne službe v Ajdovskem ribolovnem okolišu. gnw-334224
Fičur Elvis, Nožed 25, Izola – Isola, študentsko izkaznico, št. 09995377, izdala Fakulteta za pomorstvo in
promet, Univerza v Ljubljani. gnd-334218
Gerič Škopac Veronika, Kolodvorska 6, Ljub
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gni-334213
Hrnčić Nermin, Ljubljanska cesta 93, Domžale, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030943002, izdajatelj Cetis d.d. gnj-334237
Integral – Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 4, Zagorje
ob Savi, licenco, št. GE005805/00133/019, za avtobus,
registrska številka LJ VE-060. gnb-334220
Jesenko Nika, Vrhovci, Cesta XXI/9, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika.
gnm-334259
Jesenovec Andrej, Belica 5, Polhov Gradec, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Vič, Ljubljana. gnc-334269
Kante Mateja, Ob Borovniščici 27, Borovnica, študentsko izkaznico, št. 37001118, izdana na ime Štekar Mateja, izdala Veterinarska fakulteta, Ljub
ljana.
gny-334272
Ključevšek Črtomir, Pot k čuvajnici 14, Brezovica
pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 20090168, izdala
Pravna fakulteta. gno-334257
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Kobe Pia, Podolnica 38, Horjul, študentsko izkaznico, št. 20100153, izdala Pravna fakulteta, Ljubljana.
gnj-334212
Korpič Andreja, Čepinci 147, Petrovci, študentsko
izkaznico, št. 25100143, izdala Fakulteta za arhitekturo.
gnq-334230
Krota Denis, Gradišče pri Vipavi 34A, Vipava,
vozno karto, št. 1070500026741001, izdajatelj Cetis.
gnz-334271
Kunc Juš, Celestinova ulica 17, Celje, študentsko
izkaznico, št. 81696879, izdala EPF Maribor. m-80
Libenšek Sonja, Libna 8D, Krško, študentsko izkaznico, št. 63070016, izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko. gnq-334255
Lipovec Bojan, Zgornji Kamenščak 14, Ljutomer,
certifikat NPK, št. 1295, izdajateljica Agencija za promet
d.o.o. Ljubljana, izdan leta 2005. gnc-334219
Mejač Luka, Zadobrovška cesta 53, Ljubljana-Polje,
študentsko izkaznico, št. 22110069, izdala Fakulteta za
šport. gnr-334229
Paulin Nenad, Babno polje 14, Stari trg pri Ložu,
študentsko izkaznico, št. 63990357, izdala Fakulteta za
računalništvo in informatiko. gnm-334234
Petrun Ana, Hudi Kot 2, Ribnica na Pohorju, študentsko izkaznico, št. 01007513, izdala Pedagoška fakulteta. gnp-334256
Piber Petra, Ulica narodnih herojev 5, Bled, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnh-334239
Pondelak Blanka, ulica Zofke Kukovič 7, Miklavž
na Dravskem polju, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, št. 01/3-53/84-10, izdala Splošna bolnišnica Ptuj.
gnz-334246
Sitar Slavko, Visoko 70, Visoko, digitalno tahografsko kartico, št. 107050000833001, izdajatelj Cetis d.d.
gnc-334244

Skubic Hinko, Trebež 2, Ivančna Gorica, študentsko
izkaznico, št. 19543316, izdala Ekonomska fakulteta,
Univerza v Ljubljani. gne-334217
Šarčevič Anel, Cankarjeva 3, Kočevje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500026812010, izdajatelj
Cetis d.d. gni-334263
Šarkezi Anita, Ulica heroja Mohorja 2, Lendava
– Lendva, študentsko izkaznico, št. 01011785, izdala
Pedagoška fakulteta. gny-334222
Širovnik Gregor, Na postajo 13, Ptuj, študentsko
izkaznico, št. 22110048, izdala Fakulteta za šport.
gnh-334214
Šmon Miha, Topolšica 47, Topolšica, študentsko
izkaznico, št. 81689828, izdala EPF Maribor. m-81
Trček Tilen, Levstikova ulica 28, Žiri, študentsko
izkaznico, št. 41120212, izdala Medicinska fakulteta,
Univerza v Ljubljani. gni-334238
Varga Sašo, Strmeckijeva ulica 22, Ljubljana, izpit
za viličarja, izdajatelj IVIS d. o. o., Trzin. gnk-334236
VECTO, d.o.o., Tržaška cesta 61, Maribor, izvod licence, številka GE004753/04370/053, za tovorno vozilo,
registrska številka MB EJ 674. gns-334228
Vegi Dejan, Cesta na Trato 34, Kočevje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500007858001, izdajatelj
Cetis d.d. gnj-334262
Vidmajer Jurij, Ferkova ulica 15, Maribor, dijaško
izkaznico, izdala Srednja računalniška in elektro šola
Maribor, št. 82 33313. gnt-334227
Vurušič Robert, Pipanova pot 27, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63980178, izdala Fakulteta za
računalništvo in informatiko. gnn-334233
Žnidarec Miroslav, Pongrac 116, Griže, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500019432001, izdajatelj
Cetis d.d. gnx-334223
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