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Leto XXIV

Javni razpisi
Št. 5320-3/2014/20

Ob-3782/14
Popravek

V javnem razpisu za razpisno področje A v letu
2015: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 74/14 dne 17. 10. 2014, se besedilo popravlja
v točki (10) Način prijave in glasi:
Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem in na
Dunaju svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo
na sedež Zveze slovenskih organizacij na Koroškem
(ZSO), Gabelsbergerstrasse 5/2, A-9020 Celovec/Klagenfurt, Avstrija.
Prosilci iz Republike Italije svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Sveta slovenskih organizacij (SSO), Ul./Via del Coroneo 19, 34133 Trst
/Trieste, Italija.
Urad Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu
Št. 6140-15/2014/3

Ob-3806/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, št. 56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za (so)financiranje projektov,
namenjenih predstavljanju, uveljavljanju
in razvoju slovenskega jezika v letu 2015
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR-UPRS-2015)
I. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
II. Predmet, področje in cilji projektnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje posameznih projektov, kot so:
– posebni dogodki, prireditve, večmedijski projekti,
tekmovanja in druge nestandardne oblike dopolnilnega
jezikovnega izobraževanja na področju jezikovnih virov
in tehnologij, s katerimi se popularizira, širi ali razvija
znanje o uporabi jezikovnih virov in tehnologij,
– drugi inovativni projekti, ki prispevajo k spoznavanju ter spodbujajo k usposabljanju za uporabo jezikovnih
virov in tehnologij.

Prednost pri izbiri in sofinanciranju bodo imeli projekti, ki bodo vključevali kombinirano uporabo različnih
medijev in različne pristope k skupinam, ki jim bo projekt
namenjen, medgeneracijski dialog in potrebe prikrajšanih (ranljivih) družbenih skupin.
Področje razpisa je predstavljanje, uveljavljanje in
razvoj slovenskega jezika.
Cilj razpisa je promocija slovenskega jezika, predvsem pa seznanjanje javnosti z uporabo jezikovnih priročnikov, drugih jezikovnih virov in tehnologij.
V Resoluciji o nacionalnem programu za jezikovno
politiko 2014–2018 so jezikovni viri in tehnologije eno
osrednjih področij ukrepanja.
Jezikovni viri so zbirno poimenovanje za jezikovne
priročnike (slovarje, slovnice, pravopis ipd.) in jezikovne
zbirke (korpuse), ki jih govorci vsakodnevno uporabljajo
za samostojno in učinkovito sporazumevanje. V zadnjih
letih veliko jezikovnih virov bodisi nastaja bodisi pridobiva spletno obliko in s tem širšo dostopnost.
Jezikovne tehnologije so zbirno poimenovanje za
različna računalniška orodja in aplikacije, ki izrabljajo
obstoječe jezikovne (meta)podatke za razreševanje z jezikom povezanih praktičnih dilem uporabnikov (sistemi
za prepoznavanje in sintezo govora, strojno prevajanje, strojno podprto prevajanje, črkovalniki, slovnični
pregledovalniki, sistemi za samodejno odgovarjanje na
vprašanja, besedilno rudarjenje itd.) ali za postopke računalniške analize naravnega jezika za izdelavo zlasti
digitalnih jezikovnih priročnikov in virov.
III. Razpoložljiva sredstva
Okvirna višina razpoložljivih sredstev na razpisu
je 18.768 €.
Za posamezni projekt se lahko dodeli največ do
6000 €.
Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, ki jim
bodo priložena vsebinska in finančna poročila, iz katerih bodo razvidni posamezni upravičeni stroški izvedbe
projekta. Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so predvideni v predlagani finančni konstrukciji (ki bo razvidna
iz predračunskega obrazca, ki je obvezni sestavni del
posamezne vloge) in so dokazljivo neločljivo povezani
z izvedbo projekta, projekt pa brez njihove uveljavitve ne
bi mogel biti izveden.
IV. Splošni pogoji za sodelovanje:
– Na razpis se lahko prijavijo tiste pravne osebe, ki
so ustrezno registrirane za opravljanje dejavnosti, v katero sodi predlagani projekt, ter fizične osebe. Ministrstvo si pridržuje pravico preveriti ustreznost registracije
v podatkih javnopravne agencije AJPES.
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– Prijavitelji morajo imeti v času prijave na razpis
izpolnjene in poravnane vse obveznosti do ministrstva.
– Posamezni prijavitelj se lahko na razpis prijavi
z največ dvema projektoma, ki bosta končana v proračunskem letu 2015.
– Prijavitelji ne morejo na razpisu kandidirati s projekti, ki ne bodo zaključeni do 30. 11. 2015.
– Prijavitelji ne morejo na razpisu kandidirati s projekti, ki so bili že izbrani na katerem od drugih razpisov,
ki se financirajo iz javnih sredstev.
V. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena in od odgovorne osebe predlagatelja podpisana (in žigosana) na priglasitvenem obrazcu ministrstva. Temu je treba priložiti razčlenjen predračun projekta in vsebinsko predstavitev
projekta, prav tako na obrazcih ministrstva.
Vsebinska predstavitev mora obvezno vsebovati:
– razčlenjen opis projekta (3000–5000 znakov brez
presledkov): vrsta projekta glede na navedbe iz točke II
tega razpisa, cilji projekta, način in čas izpeljave projekta, potrebni kadri in oprema, predvideni učinki;
– predstavitev odgovornega izvajalca projekta (podatki o njegovi strokovnosti in redni oziroma osnovni
dejavnosti, sodelovanju pri podobnih projektih v preteklosti, morebitna posebna priporočila) in navedbo
odgovorne osebe predlagatelja projekta (ime, priimek
in funkcija).
Predlagatelji formalno nepopolnih vlog, ki so jih
sicer pravočasno oddali kot upravičene osebe, bodo
pozvani, da jih dopolnijo v petih dneh od prejema poziva.
Vloga, ki ne bo vsebovala vseh predpisanih sestavin, kot
jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija, in ki ne bo pravočasno in v celoti dopolnjena, se bo
štela za nepopolno in bo zavržena.
Predlagatelji morajo kompletno vlogo posredovati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti na prednji strani oznaka: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
JPR-UPRS-2015, na hrbtni strani pa navedena naziv
in naslov oziroma sedež predlagatelja. Prijavitelj mora
vlogi priložiti tudi elektronski medij (CD, DVD, USB-ključ
ipd.), na katerem mora biti shranjena kompletna vloga
tudi v digitalni obliki.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 1. decembra 2014 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici. Prispele vloge
bo odpirala posebna komisija za odpiranje vlog. Vloge,
ki ne bodo predložene oziroma priporočeno oddane na
pošti v predvidenem roku, se bodo štele za prepozne.
Vsaka vloga za projekt, ki ga prijavljate na razpis, mora
biti oddana v svoji (ločeni) ovojnici. Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozno oddane vloge
in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
VI. Način ocenjevanja
Vse popolne, pravočasne in upravičene vloge za
projekte, ki jih ne bo zavrgla odpiralna komisija ministrstva, bo ocenila strokovna komisija, imenovana s sklepom ministra, pristojnega za kulturo. Strokovna komisija
bo vsebinsko ustrezne projekte ocenila na podlagi naslednjih kriterijev:
1) splošna ustreznost projekta glede na namen
razpisa: do 20 točk;
2) kakovost in prepričljivost predstavitve projekta:
do 40 točk;
3) primernost finančnega predračuna za izvedbo
projekta in višina predvidenega lastnega deleža sredstev: do 10 točk;
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4) predstavljena strokovna usposobljenost odgovornega izvajalca glede na vsebino projekta: do 13 točk
(+2);
5) inovativnost pristopov pri predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika: do 10 točk;
6) obseg in raznolikost medijske promocije projekta:
do 5 točk.
* Opomba: Če je predlagatelj ali izvajalec projekta
subjekt, vpisan v evidenco pravnih oseb zasebnega
prava v javnem interesu na področju kulture, prejme pri
točki 4 dodatni točki.
Merila so ovrednotena s točkami, tako da je pri
posameznem merilu navedeno najvišje možno število
točk, ki jih v njegovem okviru lahko prejme posamezni
projekt. Najnižje število točk znotraj posameznega merila je 0 točk. Najvišji seštevek dosegljivih točk za projekt
pa je 100 točk.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ovrednoteni višje. Financirani so lahko programi in
projekti, ki prejmejo več kot 75 točk. Višina odobrenih
sredstev za posamezni projekt je odvisna od višine
seštevka prejetih točk ter od obsega in finančne zahtevnosti projekta, pri čemer se upošteva obseg sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa. Dokončni izbor
programov in projektov, ki bodo sprejeti v sofinanciranje, bo opravljen v skladu z razpoložljivimi finančnimi
sredstvi.
S predlagatelji izbranih projektov bo ministrstvo
sklenilo pogodbo o sofinanciranju v skladu z Zakonom
o uresničevanju javnega interesa za kulturo in s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa.
Izvajalec projekta bo moral dodeljena proračunska
sredstva porabiti do konca posameznega proračunskega obdobja v proračunskem letu 2015, najpozneje pa do
31. 12. 2015, ob upoštevanju plačilnih rokov in drugih
pogojev, določenih v Zakonu o izvrševanju proračuna
RS za leti 2015 in 2016, ter v skladu z navodili financerja.
Če se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu
podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred izplačilom to
treba priglasiti Evropski komisiji.
VII. Razpisni rok: razpis se začne 30. oktobra 2014
in se zaključi 1. decembra 2014.
VIII. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani ministrstva http://www.
mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/
pod oznako razpisa JPR-UPRS-2015. Tam so na voljo
tudi vsi drugi podatki, ki se nanašajo na ta razpis. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji do izteka razpisnega
roka dvignejo tudi v glavni pisarni ministrstva.
IX. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in
pojasnil: Zoran Pistotnik, tel. 01/400-79-66, e-pošta: zoran.pistotnik(at)gov.si.
X. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo prijavitelje projektov o izidih razpisa obvestilo
najpozneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog.
Ministrstvo za kulturo
Ob-3783/14
Republika Slovenija Generalni sekretariat Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa Darko Krašovec, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije, na podlagi 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13
– ZDU-1G in 50/14; v nadaljnjem besedilu: zakon) v po-
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vezavi s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14; v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
po metodi javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Republika Slovenija Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje: predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče (vrt v neto tlorisni površini
539 m2) na parc. št. 917, k.o. 2191 Želeče (ID 958094).
V potrdilu Občine Bled o namenski rabi zemljišča,
št. 3501-209/2014-3 z dne 25. 4. 2014, je nepremičnina opredeljena kot območje, ki v naravi predstavlja
stavbno zemljišče ob kategorizirani javni poti z oznako
JP 512051, Cesta Gorenjskega odreda 1, za katero
je predvidena rekonstrukcija.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po
metodi javnega zbiranja ponudb in v primeru uspeha
postopka, sklenitev prodajne pogodbe.
4. Predkupna pravica: Občina Bled je izdala potrdilo
št. 3501-209/2014-3 z dne 25. 4. 2014, da na navedeni nepremičnini uveljavlja predkupno pravico v skladu
z 2. členom Odloka o predkupni pravici Občine Bled
(Uradni list RS, št. 58/07).
5. Ponudbena cena
Ponudbena cena mora biti zaokrožena na 100 EUR.
Ponudbena cena ne vsebuje zakonsko določenega
davka na promet z nepremičninami. Odmerjeni davek
na promet z nepremičninami se zavezuje plačati kupec.
Prodajalec si pridržuje pravico do pogajanj o ceni nepremičnine z vsemi ponudniki, ki bodo oddali pravočasne in
popolne ponudbe, da se doseže za prodajalca ugodnejša ponudba, pri čemer mora biti vsaka naslednja višja
ponudba ponujena na pogajanjih zvišana za najmanj
3.000,00 EUR. V primeru izvedbe pogajanj, se mora
ponudnik odzvati vabilu k pogajanjem s predložitvijo
cenovno višje ponudbe, sicer bo prodajalec v postopku
pogajanj kot ponudnikovo zadnjo končno ponudbeno
ceno upošteval ponudnikovo zadnjo cenovno najvišjo
ponudbo. V primeru, da enako ceno ponudita dva ali
več ponudnikov, bo prodajalec pozival najugodnejše
ponudnike k oddaji nove ponudbe toliko časa, da bo
dosežena za prodajalca najvišja cena. Prodajalec bo ob
pridržku iz 13. točke tega javnega razpisa, ter upoštevanju predkupnega upravičenca skladno z 88. členom
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09
– ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), sklenil prodajno pogodbo s cenovno najugodnejšim ponudnikom, skladno
z zakonom in uredbo.
6. Način in rok plačila kupnine in varščine: izbrani ponudnik je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 15 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe na račun št. 01100-6300109972, sklic 18
15113-7221002-89220214. Celotni znesek vplačane
varščine v višini 5.000,00 EUR se všteje v kupnino.
Plačilo celotne kupnine v roku, je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
7. Prehod lastništva
Pogodbeni stranki se zavežeta v roku 15 dni po veljavnem podpisu prodajne pogodbe urediti vse potrebno
v zvezi s plačilom davka na promet nepremičnin.
Prodajalec se za namen zemljiškoknjižnega vpisa
lastninske pravice na predmetu prodajne pogodbe, zavezuje svoj podpis na prodajni pogodbi notarsko overiti
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najkasneje v 15 dneh po tem, ko bo kupec predložil
potrdilo o plačilu celotne kupnine in davka na promet
nepremičnin.
Davek na promet nepremičnin, stroške notarskih
storitev in stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško
knjigo ter vse morebitne druge plačilne obveznosti, ki
bi nastale s sklenitvijo prodajne pogodbe, nosi kupec.
V primeru, da vsa kupnina ni plačana v dogovorjenem
roku, se pogodba šteje za razdrto.
8. Informacije
Zaprosila za podrobnejše informacije v zvezi z ogledom in vprašanja v zvezi z razpisom se lahko naslovi na
elektronski naslov: gp.gs@gov.si.
Za ogled predmeta nakupa se je potrebno predhodno dogovoriti s kontaktno oseba prodajalca Leon Gostiša, vodja sektorja za tehnične zadeve, tel. 01/478-15-73,
elektronski naslov: leon.gostisa@gov.si. oziroma na elektronski naslov: gp.gs@gov.si.
9. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik predloži prijavo tako, da izpolni in podpiše
obrazec ponudbe in osnutek pogodbe, ki sta dostopna
na spletni strani http://www.gsv.gov.si/si/o_generalnem_
sekretariatu/javne_objave/ravnanje_s_stvarnim_premoženjem/. V primeru težav pri dostopu do spletne strani
se pošlje zahtevek za posredovanje obrazcev na elektronski naslov: gp.gs@gov.si.
Ponudnik je dolžan vplačati celotni znesek varščine v višini 5.000,00 EUR na račun 01100-6300109972,
sklic 18 15113-7221002-89220114, z navedbo namena:
»varščina za nakup parc. št. 917, k.o. 2191 Želeče (ID
958094)«. Neizbrani ponudnik ni upravičen do obresti
iz naslova vplačane varščine. Neizbranim ponudnikom
bo neobrestovana varščina vrnjena v roku 15 dni po
sprejemu odločitve o izbiri. V primeru, da izbrani ponudnik veljavno ne sklene prodajne pogodbe v 15 dneh
od poziva prodajalca na sklenitev pogodbe ali ne plača
kupnine v roku 15 dni po veljavni sklenitvi pogodbe, ima
prodajalec pravico zase zadržati celotni znesek vplačane varščine skladno z zakonom in uredbo.
Veljavno izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe,
veljavno izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe ter veljavno dokazilo o celotnem znesku vplačane varščine
se pošlje v zaprti ovojnici na naslov prodajalca (Republika Slovenija Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija), s pripisom »Ne odpiraj, ponudba za nakup nepremičnine parc. št. 917, k.o. 2191 Želeče (ID 958094),
št. 47800-17/2010«. Na hrbtni strani ovojnice morata biti
navedena polni naziv/ime in naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudbe je 17. 11. 2014 do 11. ure.
Ponudbe, ki bodo prispele na naslov prodajalca po izteku roka za oddajo ponudb (nepravočasne ponudbe), bo
komisija, pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in
jih neodprte vrnila pošiljatelju. Ponudbe lahko ponudniki
do izteka roka za oddajo ponudb oddajo tudi osebno na
vložišču Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, vsak delovni
dan od 9. do 15.30, ob petkih pa od 9. do 14.30.
10. Kraj in čas odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo najkasneje v roku
60 dni od javne objave razpisa na naslovu prodajalca
Republika Slovenija Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
O točnem dnevu in uri javnega odpiranja ponudb, bodo
kvalificirani ponudniki obveščeni vsaj tri dni pred odpiranjem. Predstavniki ponudnikov se ob odpiranju ponudb
izkažejo prodajalcu s pisnim pooblastilom ponudnika
razen v primeru, da je ponudnik sam osebno prisoten
kot fizična oseba, oziroma kot zakoniti zastopnik pravne
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osebe. Nepooblaščeni ponudniki za ponudnika v obravnavanem postopku ne morejo veljavno opravljati dejanj.
11. Drugi pogoji:
– v postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo
samo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki prodajane nepremičnine;
– predkupni upravičenec se mora najkasneje
v 15 dneh po predložitvi prodajalčeve ponudbe o slednji
izjaviti, sicer se bo štelo, da nepremičnine ne bo kupil.
Skupaj z izjavo mora predkupni upravičenec vplačati
tudi varščino. V primeru, da predkupni upravičenec veljavno ne sklene prodajne pogodbe v 15 dneh od poziva
prodajalca na sklenitev pogodbe ali ne plača kupnine
v roku 15 dni po veljavni sklenitvi pogodbe, ima prodajalec pravico zase zadržati celotni znesek vplačane
varščine skladno z zakonom in uredbo;
– ponudniki morajo hkrati s ponudbo predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejše od 30 dni (tuji ponudniki morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njihovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
ponudnike, v primeru, da takega potrdila ne morejo
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da
imajo plačane vse davke in prispevke);
– davek na promet nepremičnin, stroške notarskih
storitev in stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo ter vse druge morebitne plačilne obveznosti, ki bi nastale s sklenitvijo prodajne pogodbe, plača
kupec;
– izbrani ponudnik si je dolžan nepremičnino
v prisotnosti pooblaščene osebe prodajalca ogledati »in
situ«. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne bodo upoštevale;
– ponudbe morajo biti veljavne vsaj še štiri mesece
šteto od izteka zadnjega dne roka za oddajo ponudb;
– lastnik nepremičnine lahko postopek prodaje
ustavi vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
12. Prodajalec lahko brez obveznosti do ponudnikov kadarkoli do sklenitve pravnega posla, postopek
prodaje ustavi.
13. Vsakršna obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z izbranim najugodnejšim ali katerimkoli drugim
ponudnikom, je izključena.
Republika Slovenija
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
Št. 478-0001/2014

Ob-3769/14

Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13),
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
1. Prodajalec: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
a) zemljišče parc.št. 67/7, v izmeri 867 m2 (izhodiščna cena je 31.212,00 € +22 %DDV);
b) zemljišče parc.št. 67/13, v izmeri 778 m2 (izhodiščna cena je 31.120,00 € +22 %DDV);
c) zemljišče parc.št. 67/18, v izmeri 1012 m2, (izhodiščna cena je 52.624,00 € +22 %DDV);

d) zemljišče parc.št. 67/16, v izmeri 475 m2 (izhodiščna cena je 24.700,00 €+22 %DDV).
Vsa zemljišča od tč. a. do tč.d. so v k.o. 1897 Nevlje, namenjena so za stanovanja in spremljajoče dejavnosti (v osnutku Odloka o prostorskem načrtu Občine
Kamnik, ki je trenutno v fazi sprejemanja, je za predmetno območje predvidena izdelava OPPN);
e) parkirni boks, v izmeri 12,45 m2 na Ljubljanski
cesti 5D (pod objektom Dan in noč), številka posameznega dela stavbe 26, v stavbi št. 1287, k.o 1911
Kamnik. Izhodiščna cena je 4.800,00 €+2 % davek na
promet nepremičnin;
f) parc.št. 24/1, stavbišče, v izmeri 65 m2 in parc.
št. 24/2, dvorišče, v izmeri 183 m2, obe k.o. 1896 Tučna.
Nepremičnini se prodajata v kompletu, v naravi pa predstavljata podrto stanovanjsko hišo in dvorišče v naselju
Tučna pri Kamniku.
(izhodiščna cena za obe parceli je 20.000,00 € +2 %
davek na promet nepremičnin).
3. Pogoji prodaje:
a) Vse nepremičnine so naprodaj po sistemu »videno – kupljeno« zato kasnejše reklamacije v primeru
napak ne bodo upoštevane.
b) Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija s strani župana ugotovila,
da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
V primeru, da bo prispelo za isto nepremičnino več
enakih najugodnejših ponudb, bodo ti ponudniki pozvani
s strani prodajalca, da oddajo novo ponudbo.
c) Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo,
da je od nakupa odstopil in ima Občina Kamnik pravico
zadržati vplačano varščino.
d) Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po prejemu
računa, ki ga izstavi prodajalec v roku 8 dni po podpisu
pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da
se plačilo ne izvede v roku, se varščina zadrži, pogodba
pa razdre. Prodajalec bo ZK dovolilo kupcu izstavil šele
po plačilu celotne kupnine.
e) Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še 22 % DDV ali 2 % davek na promet nepremičnin,
stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe
lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi.
4. Pogoji za udeležbo v postopku:
a) Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost
ponudbe in sicer v višini 10 % od izhodiščne cene za
posamezno nepremičnino na račun Občine Kamnik
št. 01243-0100002257, sklic na št. 722100, in sicer do
roka za oddajo ponudbe.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ponudnikom, ki na javnem razpisu ne uspejo, se varščina vrne v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
Varščina se ne obrestuje.
Prodajalec ima pravico zadržati plačano varščino:
– če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe
v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri,
– če izbrani ponudnik odstopi od ponudbe,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni
od prejema računa s strani prodajalca ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.
b) Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko,
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv
in naslov banke za vračilo varščine),
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– navedbo nepremičnine, za katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4e. tega razpisa.
c) Rok za oddajo popolne ponudbe je do vključno
21. 11. 2014.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
d) Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno
po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine« na naslov: Občina Kamnik,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb
oddajo tudi osebno, vsak delovni dan na vložišču prodajalca na naslovu Glavni trg 24, Kamnik.
e) Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe),
ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini.
5. Dodatne informacije, ogled nepremičnine: dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin lahko dobite vsak delovni dan v času uradnih
ur Občine Kamnik, na tel. 01/831-81-53 ali e-naslov:
ivanka.ogrinec@kamnik.si – kontaktna oseba je Ivanka
Ogrinec.
6. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo
dne 24. 11. 2014, ob 9. uri, v prostorih Občine Kamnik,
Glavni trg 24, Kamnik (soba št. 17/P). K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov
pooblaščenec, ki predloži veljavno pooblastilo.
7. Izbor najugodnejšega ponudnika
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse zahtevane razpisne pogoje in bodo enake ali višje
od izhodiščne cene.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena
najvišja cena. V primeru, da enako ceno ponudi več
ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje
poziv k oddaji nove ponudbe.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po
preteku roka za javno zbiranje ponudb.
8. Ustavitev postopka: prodajalec si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti
do ponudnikov, do sklenitve pogodbe prekine oziroma
ustavi postopek prodaje. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom v neobrestovanem znesku.
Občina Kamnik
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Javne dražbe
Št. 900-1/2014-139

Ob-3788/14

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13 in 10/14) in Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št.
P01, v skupni izmeri 52,54 m2, na naslovu Salendrova 4
v Ljubljani (pritličje) z ID oznako št. 1728-233-13, v k.o.
1728-Ljubljana-mesto (pisarniška dejavnost, storitvena
dejavnost). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom,
ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za
nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta.
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice
in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika
in ni predmet te prodaje. Predmetna nepremičnina je
vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
Izklicna cena: 63.700,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 2 % davka na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št.
P02, v skupni izmeri 32,96 m2, na naslovu Salendrova 4
v Ljubljani (pritličje) z ID oznako št. 1728-233-12, v k.o.
1728-Ljubljana-mesto (pisarniška dejavnost, storitvena
dejavnost). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom,
ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za
nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta.
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice
in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika
in ni predmet te prodaje. Predmetna nepremičnina je
vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
Izklicna cena: 40.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 2 % davka na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št.
P04, v skupni izmeri 30,28 m2, na naslovu Salendrova 4
v Ljubljani (pritličje) z ID oznako št. 1728-233-14, v k.o.
1728-Ljubljana-mesto (pisarniška dejavnost, storitvena
dejavnost). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom,
ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za
nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta.
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice
in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika
in ni predmet te prodaje. Predmetna nepremičnina je
vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena: 37.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 2 % davka na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor
z oznako št. P02, v skupni izmeri 42,60 m2, na naslovu
Hrenova ulica 13 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani, z ID
oznako št. 1728-457-3, v k.o. 1728-Ljubljana Mesto.
Poslovni prostor ni zaseden z najemnikom. Predmetna
nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za
leto 2014.
Izklicna cena: 53.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 2 % davka na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor
z oznako št. P01, v skupni izmeri 44,90 m2, na naslovu Hrenova ulica 13 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani,
z ID oznako št. 1728-457-2, v k.o. 1728-Ljubljana Mesto. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima
s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen
čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema,
ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in
ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po
najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena
v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
Izklicna cena: 56.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 2 % davka na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.6. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 11
v pritličju in kleti, v skupni izmeri 164,51 m2, v stavbi na
naslovu Dalmatinova 6a in Miklošičeva ul. 16 v Ljub
ljani, z ID oznako nepremičnine 1737-546-11, parc.
št. 2592/0-0, k.o. 1737-Tabor.
Za stavbo št. 546 na Dalmatinovi 6a in Miklošičevi 16, Ljubljana še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato
bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje,
da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo oziroma
drugo listino za vpis lastninske pravice na predmetnem
posameznem delu. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene
površine posameznega dela v katastru stavb.
Poslovni prostor ni zaseden z najemnikom. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
Izklicna cena: 247.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 2 % davka na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.7. Predmet prodaje je poslovni prostor z identifikacijsko številko 1721-375-16 v prvem nadstropju stavbe,
na naslovu Gregorčičeva 7 v Ljubljani, v skupni izmeri 152,30 m2, v k.o. 1721-Gradišče I. Za stavbo št. 375
z naslovom Gregorčičeva 7 v Ljubljani še ni vzpostavljena
etažna lastnina. Mestna občina Ljubljana je vpisana kot
lastnica v deležu 5480/10000 pri nerazdeljenem posameznem delu 1721-375-9999, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele
po vzpostavitvi etažne lastnine v zemljiški knjigi, pri čemer
se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala
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zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti
iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega
dela v katastru stavb. Poslovni prostor ni zaseden z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
Izklicna cena: 185.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 2 % davka na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.8. Predmet prodaje je poslovni prostor z identifikacijsko številko 1721-344-31 v visokem pritličju stavbe,
na naslovu Gregorčičeva 5 v Ljubljani, v skupni izmeri 91,40 m2, v k.o. 1721-Gradišče I.
Za stavbo št. 344 z naslovom Gregorčičeva 5 v Ljub
ljani še ni vzpostavljena etažna lastnina. Mestna občina
Ljubljana je vpisana kot lastnica v deležu 5480/10000
pri nerazdeljenem posameznem delu 1721-344-9999,
zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu
v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne
lastnine v zemljiški knjigi, pri čemer se Mestna občina
Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno
dovolilo za vpis lastninske pravice. Mestna občina Ljub
ljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru
stavb. Poslovni prostor je v času prodaje zaseden z najemnikom, ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno
razmerje za določen čas Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca
po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
Izklicna cena: 111.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 2 % davka na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
kupnine je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano
varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa
Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 18. 11. 2014, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po naslednjem vrstnem
redu:
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– poslovni prostor št. P01, na naslovu Salendrova 4, ob 11.30,
– poslovni prostor št. P02, na naslovu Salendrova 4, ob 11.50,
– poslovni prostor št. P03, na naslovu Salendrova 4, ob 12.10,
– poslovni prostor št. P02, na naslovu Hrenova 13,
ob 12.30,
– poslovni prostor št. P01, na naslovu Hrenova 13,
ob 12.50,
– poslovni prostor št. 11, na naslovu Dalmatinova
6a, ob 13.10,
– poslovni prostor, na naslovu Gregorčičeva 7, ob
13.30,
– poslovni prostor, na naslovu Gregorčičeva 5, ob
13.50.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb).
7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine)
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo
listine.
7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem
jeziku.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci
morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki
znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka:
01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za poslovni prostor št. ____, na naslovu ________«.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli
na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku
15 dni po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
dražbe in podatke o nepremičnininah, informacije za
ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Marini
Anžur, tel. 01/306-11-34, elektronska pošta: marina.anzur@Ljubljana.si in kontaktni osebi Mihaeli Šiker Topolovec, tel. 01/306-11-95, elektronska pošta: mihaela.siker@Ljubljana.si.
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Ogled nepremičnin na lokaciji Salendrova 4 v Ljub
ljani je možen dne 6. 11. 2014 ob 10. uri. Ogled nepremičnin na lokaciji Hrenova ulica 13 v Ljubljani je možen
dne 6. 11. 2014 ob 11. uri. Ogled nepremičnin na lokaciji
Gregorčičeva ulica 5 in 7 v Ljubljani je možen dne 6. 11.
2014 ob 12.30. Ogled nepremičnine na lokaciji Dalmatinova 6a v Ljubljani je možen dne 7. 11. 2014 ob 10. uri.
Ogled nepremičnin je možen tudi preko prijave na
spletni obrazec pri posamezni nepremičnini na povezavi: http://www.Ljubljana.si/si/mol/nepremicnine/.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno
– kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana,
ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je
vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani
Mestne občine Ljubljana, www.Ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
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Razpisi delovnih mest
Št. 1100-29/2014-1

Ob-3771/14

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska cesta 22, Ljubljana, na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in
16. člena Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda
za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 72/93, 3/94,
43/94, 15/98, 72/02, 112/06, 97/12 in 20/13) razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Zavoda za gozdove Slovenije.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni razpis mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) ali končano specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)
ali končano magistrsko izobraževanje (druga bolonjska
stopnja);
– najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega 5 let na
vodstvenih delih;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– strokovni izpit iz upravnega postopka ali strokovni
izpit po Pravilniku o pripravništvu, strokovnih izpitih in
strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi;
– vozniški izpit B kategorije.
Okvirna vsebina dela:
– načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela in poslovanja Zavoda,
– zastopanje in predstavljanje Zavoda ter vodenje
sodelovanja z drugimi organi in organizacijami in institucijami,
– motiviranje, usposabljanje in spremljanje uspešnosti sodelavcev,
– predlaganje programa dela, finančnega načrta
in zaključnega računa Zavoda in izdelovanje poročila
o opravljenem delu Zavoda Svetu ZGS,
– izvrševanje odločitev in sklepov Sveta ZGS in
določb gozdnogospodarskih načrtov,
– predlaganje strokovnih in drugih podlag, ki jih potrjuje ali sprejema Svet ZGS,
– spremljanje porabe proračunskih in drugih javnih
sredstev za vlaganje v gozdove,
– imenovanje in razreševanje delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter predlaganje Svetu
ZGS člane komisij, katerih imenovanje je v pristojnosti
Sveta ZGS,
– imenovanje in razreševanje vodij območnih enot
po predhodnem mnenju Sveta območne enote,
– sklepanje pogodb o zaposlitvi in odločanje o drugih pravicah iz delovnega razmerja,
– opravljanje drugih nalog skladno s predpisi in
sklepi Sveta ZGS.
Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje Zavoda, predstavlja in zastopa Zavod in je odgovoren za zakonitost dela Zavoda.

II. Prijava kandidata mora vsebovati:
1. V
celoti
izpolnjen
Europass
življe
njepis
(dostopen
na
spletni
strani
http://
europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/
Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=sl_SI)
z opisom vodstvenih in organizacijskih sposobnosti.
2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev.
3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev
iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom
v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti
ustrezna dokazila.
5. Kandidat mora prijavi predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja Zavoda v mandatnem obdobju,
vključno z načini upravljanja z viri v zavodu.
III. Izbrani kandidat bo na razpisano delovno mesto
imenovan za štiriletno mandatno obdobje.
IV. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje
najkasneje v 8 dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani ministrstva, na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati naj se glede vprašanj v zvezi z razpisom
obrnejo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel. 01/478-91-56.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ob-3772/14
Svet zavoda Šolskega centera Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi sprejetega sklepa 19. seje Sveta zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, dne 25. 9. 2014, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice gimnazije za mandatno
obdobje petih let.
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor
poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07), in sicer:
– ima visokošolsko izobrazbo,
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo
ravnatelja (96. in 102 člen. ZOFVI),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
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K prijavi z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati priložijo tudi:
– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje
(58. člen ZOFVI),
– potrdilo o nekaznovanju v skladu s 107.a členom
ZOFVI.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki nimajo
opravljenega ravnateljskega izpita, morajo pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Kandidati, ki nimajo opravljenega ravnateljska izpita, morajo
v skladu s Splošnim delom programa šole za ravnatelje
in vsebine ravnateljskega izpita izpolnjevati pogoje za
vpis v šolo za ravnatelje in sicer v skladu s 53., 96. in
102. členom ZOFVI. Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo
ravnatelja 18. 3. 2015.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave
z dokazili o izpolnjevanju pogojev s kratkim življenjepisom, z opisom delovnih izkušenj in s programom dela
za mandatno obdobje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti na naslov: Šolski center Slovenj
Gradec, Svet zavoda, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj
Gradec, s pripisom »Razpis za ravnatelja«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po končanem izbirnem postopku.
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec
Ob-3781/14
Svet Doma starejših občanov Tezno, Panonska
ul. 41, Maribor, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (ZZ, Uradni list RS, št. 12/91, z vsemi spremembami), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV,
Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, z vsemi spremembami),
25. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni
list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.), 33. člena Statuta
DSO Tezno in sklepa Sveta DSO Tezno z dne 23. 10.
2014, objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja Doma starejših občanov Tezno (m/ž),
ki opravlja strokovne in poslovodne naloge.
I. Za direktorja Doma starejših občanov Tezno je
lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev,
določenih z delovnopravnimi predpisi, izpolnjuje:
1. Zahteve iz 56., 57. in 69. člena ZSV:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena ZSV (tj. izobrazbo socialne, psihološke ali pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin,
upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer
delovne terapije, teološke smeri z ustrezno specializacijo), lahko pa tudi visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske
smeri, pet let delovnih izkušenj, ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena
ZSV, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet
let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– da ima opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica
v soglasju s strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz četrte alineje je lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega
programa za vodenje, vendar ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja,
sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.
2. Zahteve iz Pravilnika o sistemizaciji delovnih
mest DSO Tezno:

– 5 let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih
mestih oziroma v skladu 56. in 57. členom ZSV,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– osnove računalništva.
Posebne psihofizične zahteve:
– sposobnost vodenja, presoje, odločanja,
– sposobnost koordiniranja in timskega dela,
– osebnostna urejenost in čustvena stabilnost,
– komunikativnost,
– natančnost in zanesljivost,
– odgovornost,
– tolerantnost in prijaznost.
Želena dodatna ali funkcionalna znanja:
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– vozniški izpit B kategorije,
– znanja iz komunikacije, gerontologije in pojavov,
ki spremljajo staranje – demenco.
II. Mandat direktorja traja pet let.
Mandat prične teči z dnem, ko izda soglasje k njegovemu imenovanju minister, pristojen za socialno varstvo. Če je soglasje ministra izdano prej, prične mandat
teči naslednji dan po preteku sedanjega mandata.
Z imenovanim direktorjem se za čas trajanja mandata sklene pogodba o zaposlitvi, v kateri se posebej
uredijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti v skladu
z delovno pravno zakonodajo.
III. Kandidati morajo za popolnost vloge oziroma
prijave na razpis podati:
– pisno prijavo, ki naj vsebuje motive zanjo, osebne lastnosti, sposobnosti in interese, ki so relevantni za
razpisano delovno mesto itn.,
– vizijo delovanja in razvoja Doma za mandatno
obdobje,
– življenjepis s poudarkom na opisu strokovne kariere,
– fotokopije dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev (npr. diploma, delovna knjižica, potrdilo delodajalca
oziroma drugo uradno dokazilo o delovnih izkušnjah,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu
o socialnem varstvu, morebitno dokazilo o opravljenem
programu za vodenje socialno varstvenega zavoda,
dokazila o opravljenem usposabljanju, izobraževanju,
tečaju).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj
kandidati pošljejo v zaprti in označeni ovojnici na naslov: Dom starejših občanov Tezno, Panonska 41, 2000
Maribor – z oznako na ovojnici »Ne odpiraj – Razpis za
direktorja« v roku 8 dni od dneva objave tega razpisa
v Uradnem listu RS dne 30. 10. 2014, torej do 7. 11.
2014. Priporočeno poslana vloga se priporoča, ni pa
pogoj. V vsakem primeru se vloga šteje za pravočasno
tudi, če je poslana po pošti priporočeno najkasneje osmi
dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS dne 30. 10.
2014, tj. 7. 11. 2014.
Nepravočasne, nepravilno poslane (npr. elektronske), nepravilno označene, neoznačene ali nepopolne
vloge ne bodo obravnavane in uvrščene v izbirni postopek.
Svet lahko kandidata kadarkoli v postopku izbire
pozove na predložitev originalnih dokazil.
IV. Svet si pridržuje pravico, da kandidate povabi
na razgovor.
Svet bo izmed kandidatov izbral tistega, za katerega bo ugotovil, da je najbolje strokovno usposobljen
in osebnostno primeren za opravljanje nalog direktorja
DSO Tezno.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku
po končanem izbirnem postopku, tj. v 30 dneh od dneva
objave razpisa.
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V. Razpis je v skladu s 35. členom Zakona o zavodih objavljen v sredstvih javnega obveščanja, in sicer
v Uradnem listu RS dne 30. 10. 2014, pri Zavodu RS za
zaposlovanje in na spletni strani DSO Tezno.
V razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
nevtralno za ženske in moške.
Svet doma starejših občanov Tezno
Su 040501/2014-14/3

Ob-3786/14

Vrhovno sodišče Republike Slovenije razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški
službi:
2 prosti mesti višjih sodnikov na Višjem sodišču
v Mariboru (1 mesto s predvideno razporeditvijo na
civilnopravno področje in
1 mesto s predvideno razporeditvijo na gospodarskopravno področje).
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.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po
datke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti življenjepis (v
obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena
Zakona o sodniški službi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano
sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Su 040501/2014-15/3

Ob-3803/14

Vrhovno sodišče Republike Slovenije razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški
službi:
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1 prosto mesto višjega sodnika na Višjem delovnem in socialnem sodišču (predvidena je razporeditev na pravno področje individualnih in kolektivnih
delovnih sporov).
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.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti življenjepis (v
obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena
Zakona o sodniški službi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano
sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-3800/14
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Martine Kanalec iz Grosuplja
razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri
notarki Martini Kanalec iz Grosuplja.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz. 1.,
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica
Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 110-13/2014

Ob-3801/14

Ministrstvo za pravosodje na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za
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sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, 64/01 in
59/02; v nadaljnjem besedilu ZPKSMS) razpisuje:
– tri mesta kandidatk in kandidatov za sodnico
ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu (v nadaljevanju: ESČP).
Kandidacijski pogoji (3. člen ZPKSMS):
Za kandidata za sodnika mednarodnega sodišča
lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev
na sodniško mesto vrhovne sodnice ali vrhovnega sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo ali
oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za sodnico ali
sodnika ustavnega sodišča.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora oseba
izpolnjevati tudi pogoj aktivnega znanja jezika ali vsaj
enega od jezikov, ki se pri mednarodnem sodišču uporabljajo kot uradni jezik (angleški ali francoski jezik).
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Župančičeva 3 z obveznim pripisom: »Za razpis št. 110-13/2014«.
Prijave je potrebno vložiti v 45 dneh po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati morajo prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opis svoje strokovne dejavnosti po zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu. Življenjepis in dokazila o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev je treba priložiti v slovenskem jeziku
in v angleškem ali francoskem jeziku, pri čemer je potrebno življenjepis posredovati na elektronski naslov ministrstva (gp.mp@gov.si) tudi v elektronski Word obliki.
Za kandidata za sodnika ESČP je lahko predlagana (6. člen ZPKSMS) in izvoljena (7. člen ZPKSMS)
oseba, ki izpolnjuje tudi posebne pogoje, določene
v 21. členu Konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94 – MP,
št. 7/94, Uradni list RS, št. 102/03 – MP, št. 22/03,
Uradni list RS, št. 49/05 – MP, št. 7/05, Uradni list RS,
št. 48/09 – MP, št. 12/09 in Uradni list RS, št. 46/10 –
MP, št. 8/10).
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-50/2014

Ob-3802/14

Ministrstvo za pravosodje na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za
sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, 64/01 in
59/02; v nadaljnjem besedilu ZPKSMS) razpisuje:
– eno mesto kandidatke ali kandidata za sodnico ali sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu.
Kandidacijski pogoji (3. člen ZPKSMS):
Za kandidata za sodnika mednarodnega sodišča
lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev
na sodniško mesto vrhovne sodnice ali vrhovnega sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo ali
oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za sodnico ali
sodnika ustavnega sodišča.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora oseba
izpolnjevati tudi pogoj aktivnega znanja jezika ali vsaj
enega od jezikov, ki se pri mednarodnem sodišču uporabljajo kot uradni jezik (angleški ali francoski jezik).
V skladu z jezikovnimi pravili Sodišča EU se sodnice in sodniki brez tolmačev posvetujejo v francoskem
jeziku, zato bo imela prednost kandidatka ali kandidat
z znanjem francoskega jezika.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Župančičeva 3 z obveznim pripisom: »Za razpis št. 110-50/2014«.
Prijave je potrebno vložiti v 45 dneh po objavi v Uradnem listu RS.

Kandidati morajo prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opis svoje strokovne
dejavnosti po zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu. Življenjepis in dokazila
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je treba priložiti
v slovenskem jeziku in v angleškem ali francoskem
jeziku, pri čemer je potrebno življenjepis posredovati
na elektronski naslov ministrstva (gp.mp@gov.si) tudi
v elektronski Word obliki.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-51/2014

Ob-3807/14

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – ZN-UPB3, 33/07
– ZSReg-B, 45/08 in 91/13) ter skladno z Odredbo o številu in sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94,
8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08,
23/09 in 38/09), Ministrstvo za pravosodje razpisuje
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Kamniku.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS,
št. 2/07 – ZN-UPB3, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13,
v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni
in veljajo enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke
prvega odstavka 8. člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države
članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma
je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja
prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in
priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju izobraževanja za namen zaposlovanja ali z odločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni
za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju
pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim in zemljiško
knjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih
bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena
oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega odstavka 8. člena ZN).
4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za
namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prve, druge, tretje, četrte, pete in sedme alinee 3. točke
iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv,
ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali
ustnega razgovora (10.a člen ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno ali/in preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notarsko mesto s sedežem v Kamniku sklicujejo na številko
110-51/2014.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-52/2014

Ob-3808/14

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – ZN-UPB3, 33/07
– ZSReg-B, 45/08 in 91/13) ter skladno z Odredbo o številu in sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94,
8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08,
23/09 in 38/09), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– ZN-UPB3, 33/07- ZSReg-B, 45/08 in 91/13, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki
moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo
enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke
prvega odstavka 8. člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države
članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
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– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni
naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna
naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava
oziroma je v tujini končal primerljivo izobraževanje
s področja prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim mnenjem o izobraževanju ali
z odločbo o priznavanju izobraževanja za namen zaposlovanja ali z odločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni
za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju
pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim in zemljiško
knjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih
bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena
oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega odstavka 8. člena ZN).
4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za
namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz
prve, druge, tretje, četrte, pete in sedme alinee 3. točke
iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv,
ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali
ustnega razgovora (10.a člen ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno ali/in preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notarsko mesto s sedežem v Mariboru sklicujejo na številko
110-52/2014. Izbrani kandidat bo na omejeno notarsko
mesto lahko imenovan najprej z dnem 1. 1. 2015.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave

Ob-3770/14
Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter Načrta prodaje stvarnega premoženja Občine Vitanje v letu 2014, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Vitanje
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna
cena
Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: poslovni prostor z možnostjo za predelavo v stanovanje v objektu Na Gmajni 6, Vitanje, št. 13.E, v skupni izmeri 71 m2.
Nepremičnina je v lasti in posesti prodajalca. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina je
vzpostavljena.
Izhodiščna cena: 35.680,75 EUR.
Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na
podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača prodajalec.
3. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina se prodaja po načelu »videno -kupljeno«;
– Prodajno pogodbo bo pripravila Občina Vitanje;
– Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je oddal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za
najugodnejšega ponudnika;
– Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po uspešno opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik pogodbe
ne bo sklenil v predpisanem roku, se bo štelo, da od
nakupa odstopa in ima Občina Vitanje pravico zadržati
vplačano varščino;
– Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnine izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske
pravice v zemljiško knjigo;
– Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe;
– Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi;
– Župan lahko postopek prodaje zemljišč ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 %
izhodiščne cene nepremičnine, to je 3.568,00 EUR, ki
jo je potrebno plačati na podračun TRR Občine Vitanje,
št. 01337-0100003568, sklic na številko 478-19;

Ponudbe so zavezujoče in morajo vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime, priimek, naslov,
EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa z nazivom banke (za vračilo varščine);
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine;
– Priloge;
Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi
prilogami do vključno 5. 11. 2014, do 10. ure. V primeru,
da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala.
Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po
pošti v ovojnici z označbo »Ne odpiraj – Ponudba stanovanje« na naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205
Vitanje.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta – fizične osebe,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe),
ki ni starejši od treh mesecev,
– izjavo o sprejemanju pogojev iz javne ponudbe.
5. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Vitanje,
tel. 03/757-43-50. Ogled nepremičnin je možen po predhodni najavi na navedeni telefon oziroma preko elektronska pošte: info@vitanje.si.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
– Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 5. 11.
2014 ob 11. uri, v prostorih Občine Vitanje, Grajski trg 1,
3205 Vitanje.
-V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo Komisija ponudnike, ki so ponudili enako kupnino, v roku 8 dni pozvala k oddaji nove ponudbe oziroma bo z njimi izvedla pogajanja.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po
preteku roka za javno zbiranje ponudb.
Besedilo javnega razpisa – zbiranja ponudb je (bo)
objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine
Vitanje, www.vitanje.si in na oglasni deski na sedežu
občine, Grajski trg 1, 3205 Vitanje.
Občina Vitanje
Št. 267-2/2014

Ob-3778/14

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor,
Grajski trg 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13), Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega
sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2009
– UPB1 in 17/2012) in skladno s programom prodaje
nepremičnin v letu 2014, objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

78 / 30. 10. 2014 /

Stran

javno zbiranje ponudb
za nakup zasedenih neprofitnih stanovanj
I. Predmet prodaje
Naslednja zasedena neprofitna stanovanja v Mariboru:

Naslov
1
2
3

MASARYKOVA ULICA 26
POTRČEVA ULICA 8
ULICA BRATOV
GREIFOV 4

Št.
stan.

Št.
sob

Nadstropje

6
18

2
2

1.nad.
4. nad.

1906
1965

53,50
54,40

17.870,00
32.640,00

Varščina v višini
10 % ponujene
cene v EUR
1.787,00
3.264,00

115

1

3. nad.

1975

40,90

22.000,00

2.200,00

Leto
Površina
Izklicna
gradnje (bruto) m2 cena v EUR

II. Lastnik: Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, Grajski trg 1, Maribor.
III. Ponujena cena: izklicne cene za nepremičnine,
ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so določene
na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti nepremičnin.
IV. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna
kupnino na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št. 01270-6950971157, odprt pri
Uradu za javna plačila v Slovenski Bistrici, v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina prodajne
pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen
način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba
za razdrto.
V. Prehod lastništva: prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano
zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine.
VI. Varščina: ponudniki morajo do vključno 12. 11.
2014 plačati varščino v višini 10 % ponujene cene na
TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada
Maribor št.: 01270-6950971157 z navedbo » varščina
za neprem. pod št. ___«.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo varščina
vrnjena brez obresti v 8 dneh po končanem postopku
javnega zbiranja ponudb.
VII. Drugi pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:
– Vsa stanovanja so zasedena z najemniki, za katera slednji plačujejo neprofitno najemnino.
– Najemniki imajo na podlagi Splošnih pogojev
poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega
sklada Maribor pri nakupu stanovanj pod enakimi pogoji predkupno pravico. Če le-te ne izkoristijo, imajo predkupno pravico etažni lastniki te večstanovanjske hiše, če so izpolnjeni pogoji po Stvarnopravnem
zakoniku. Če najemnik ne izkoristi svoje predkupne
pravice, se mu položaj iz najemnega razmerja ne sme
poslabšati.
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.
– Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne
cene.
– Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja
ponudb pisno obveščeni v roku 3 dni od roka za predložitev ponudb.
– Pogodba o prodaji bo sklenjena s ponudnikom, ki
bo ponudil najvišjo ceno. Pogodbo je potrebno skleniti
v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponud
nika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne
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pravice, v nasprotnem primeru se šteje, da je uspeli
ponudnik (kupec) odstopil od nakupa.
– Če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, se njegova varščina zadrži.
– Kupec nosi stroške cenitve nepremičnine, stroške
davka na promet z nepremičninami, stroške notarske
overitve podpisa prodajalca in stroške vpisa prodane
nepremičnine v zemljiško knjigo, prodajalec pa nosi
stroške v zvezi s pripravo pogodbe.
– Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
VIII. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin, ki
so predmet prodaje, je mogoč po predhodnem dogovoru z Mašo Ferlinc Jurak (tel. 02/250-63-27) ali Gordano
Verk (tel. 02/250-63-29).
IX. Predložitev ponudb: ponudbe s potrdilom o vplačani varščini je potrebno predložiti do vključno 17. 11.
2014 do 12. ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer
jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno v vložišču na naslov: Javni medobčinski
stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor. Ovojnica mora biti na prvi strani označena s pripisom »Ne
odpiraj – Javna ponudba za nakup stanovanj«.
X. Ustavitev postopka: direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor lahko ustavi
postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla.
XI. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 18. 11. 2014 ob 10. uri v 4. nadstropju, v sejni sobi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, na naslovu Grajski trg 1, Maribor.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno
na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (www.jmss-mb.si) in v Uradnem
listu RS.
Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor
Št. 178.1-144/14

Ob-3784/14

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne
družbe SŽ – Potniški promet, d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo
k nakupu premičnin: neuporabnega materiala.
Vrsta posla: neuporabnega materiala.
Lokacija: okolica ŽP Mokronog.
Predmet prodaje obsega: cca 82 t odpadno železo (potniški vagon št. 50 79 22 00 002 5 in
50 79 20 10 001 7).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
14.760,00 EUR brez DDV-ja.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 14. 11. 2014
ob 11. 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 14 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 15 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: 01/291-48-33 ali po elektronski
pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije na
tel. 01/291-46-34.
Slovenske železnice, d.o.o.

Št. 322-24/2014-2

Ob-3785/14

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS,
št. 86/11 in 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) ter Pravilnika o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin
za obremenjevanje nepremičnin v lasti Mestne občine
Nova Gorica ter o višini odškodnin za uporabo javnih
površin na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni
list RS, št. 20/11) Mestna občina Nova Gorica objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem prostora (šotor)
za izvedbo gostinskih storitev
v času decembrskega dogajanja v Novi Gorici
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica zbira ponudbe za oddajo v najem prostora (šotor) za izvedbo gostinskih storitev za
čas trajanja prireditev Nova Gorica – Novoletna doživetja.
Prireditve bodo organizirane v terminu od 25. 12.
2014 do vključno 1. 1. 2015 pod šotorom dimenzij
20 × 65 m, ki bo postavljen na Kidričevi ulici (od krožišča
z Ul. Tolminskih puntarjev do vhoda na parkirišče pred
stavbo mestne hiše).
Pogoji prijave:
– Prijavijo se lahko vse pravne in fizične osebe ter
društva s sedežem v Mestni občini Nova Gorica, ki imajo
vsa zakonsko predpisana dovoljenja in soglasja za izvajanje gostinske dejavnosti.
– Postavitev primerne infrastrukture potrebne za
izvajanje ponujene dejavnosti.
– Zagotovitev ponudbe hrane in pijače primerne
množičnim prireditvam.
– Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni
imel blokiranega TRR.
Ponudba mora vsebovati:
– Predstavitev ponudnika in reference.
– Skico umestitve opreme v prostor ter podrobnejšo predstavitev uporabljene opreme.
– Predlog ponudbe hrane in pijače s cenikom.
– Višino ponujene najemnine, ki ne sme biti nižja
od 2.730,00 EUR.
– Potrdilo o vplačani varščini v višini 273,00 EUR.
Varščina se vplača na TRR Mestne občine Nova Gorica št. 01284-0100014022. Izbranemu ponudniku se bo
varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 10 dneh po javnem odpiranju ponudb. V primeru,
da izbrani najemnik odstopi od najema ali ne podpiše
najemne pogodbe v roku 15 dni od odpiranja ponudb,
varščina zapade v korist Mestne občine Nova Gorica.
– Šteje se, da oddane ponudbe veljajo vsaj do
21. 11. 2014.
– Bianco menico brez protesta plačljivo na prvi poziv z menično izjavo, z veljavnostjo do 28. 2. 2015, v višini ponujene najemnine.
Pogoji najema:
– Izbrani ponudnik je dolžan plačati najemnino
v roku 8 dni od izstavitve računa. Mestna občina Nova
Gorica bo račun izstavila v roku 8 dni po zaključku prireditev. V primeru zamude s plačilom se obračunajo
zakonite zamudne obresti. V primeru zamude s plačilom
Mestna občina Nova Gorica vnovči predloženo menico.
– Izbrani ponudnik mora pri izvajanju najema ravnati skladno z navodili najemodajalca.
– Drugi pogoji najema se določijo z najemno pogodbo.
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Merilo za izbiro je višina ponujene najemnine. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo najemnino.
V primeru, da bi bilo več ponudb z enako višino ponujene najemnine, se med temi ponudniki opravijo dodatna
pogajanja.
Vloge se oddajo osebno ali po pošti s priporočeno
pošiljko na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Javno
zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora za izvedbo gostinskih storitev v času decembrskega dogajanja
v Novi Gorici – Ne odpiraj«. Kot pravočasna se šteje
ponudba, ki bo najkasneje do 14. 11. 2014 do 12. ure
prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica (soba 36, I. nadstropje).
Najemodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti ustavi začeti postopek oddaje v najem
do sklenitve najemne pogodbe brez navedbe razloga
oziroma se odloči, da ne bo izbral nobenega od prijavljenih ponudnikov.
Javno odpiranje ponudb bo v Zeleni dvorani Mestne
občine Nova Gorica, dne 17. 11. 2014 ob 13. uri.
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri najkasneje v roku
8 dni po odpiranju ponudb. Z izbranim ponudnikom bo
sklenjena pogodba o izvajanju gostinske dejavnosti.
Informacije o javnem zbiranju ponudb: Javno zbiranje ponudb bo objavljeno na spletni strani Mestne
občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si ter v Uradnem
listu Republike Slovenije z dne 30. 10. 2014. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko dobite na Mestni občini
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v pisarni št. 4/I, na tel. 05/335-01-04 ali pa pošljete
vprašanja na e-naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-3799/14
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica, na podlagi 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12),
določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12 in 24/13), 16. člena Statuta Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), Odloka o proračunu
Občine Slovenska Bistrica za leto 2014 (Uradni list RS,
št. 15/14) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičninami Občine Slovenska Bistrica v letu 2014, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, mat. številka:
5884250000, ID št. za DDV: SI49960563.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb:
1. Nepremičnina parc. št. 1134/11, v površini
468 m2, k.o. 753 – Slovenska Bistrica. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno
zemljišče. Nepremičnina se nahaja v območju urejanja
z Odlokom o zazidalnem načrtu za individualno stanovanjsko gradnjo »KUGL« Slovenska Bistrica (Uradni list
RS, št. 112/03).
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
24.950,00 €, brez davka.
2. Nepremičnina parc. št. 1134/10, v površini
363 m2, k.o. 753 – Slovenska Bistrica. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno
zemljišče. Nepremičnina se nahaja v območju urejanja
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z Odlokom o zazidalnem načrtu za individualno stanovanjsko gradnjo »KUGL« Slovenska Bistrica (Uradni list
RS, št. 112/03).
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
17.800,00 €, brez davka.
3. Nepremičnini parc. št. 776/1 in 776/2, v skupni površini 3.987 m2, k.o. 748 – Spodnja Polskava. Po
prostorskih aktih sta nepremičnini opredeljeni kot nezazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
111.000,00 €, brez davka.
4. Nepremičnina parc. št. 773/6, v površini
813 m2, k.o. 748 – Spodnja Polskava. Po prostorskih
aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
18.000,00 €, brez davka.
5. Nepremičnina parc. št. 773/2, v površini
1.338 m2, k.o. 748 – Spodnja Polskava. Po prostorskih
aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišča.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
31.700,00 €, brez davka.
6. Nepremičnina parc. št. 20/3, v površini 970 m2,
k.o. 748 – Spodnja Polskava. Po prostorskih aktih je
nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 21/92) se nepremičnina nahaja v območju
spomenika lokalnega pomena – naselbinsko območje
Spodnja Polskava – DNO2. Na podlagi Uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega
pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje
(Uradni list RS, št. 7/99, 67/03 in 26/10) se nepremičnina
nahaja v ILO 3 območje za obrambo – območje nadzorovane rabe obrambe.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
34.800,00 €, brez davka.
7. Nepremičnina parc. št. 606/1, v površini
394 m2, k.o. 753 – Slovenska Bistrica. Po prostorskih
aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče, območje centralnih, oskrbno storitvenih
in poslovnih dejavnosti – cona I, območje gostejše individualne stanovanjske stavbe – cona A. Na podlagi
Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92) se
nepremičnina nahaja v območju spomenika lokalnega
pomena – naselbinsko območje naselja Slovenska Bistrica – DNO1.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
18.600,00 €, brez davka.
8. Nepremičnina parc. št. 1536/1, v površini
212 m2, k.o. 753 – Slovenska Bistrica. Po prostorskih
aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče, območje centralnih, oskrbno storitvenih
in poslovnih dejavnosti – cona I, območje gostejše individualne stanovanjske stavbe – cona A. Na podlagi
Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92) se
nepremičnina nahaja v območju spomenika lokalnega
pomena – naselbinsko območje naselja Slovenska Bistrica – DNO1.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
7.120,00 €, brez davka.
9. Nepremičnina parc. št. 1734/1, v površini
816 m2, k.o. 753 – Slovenska Bistrica. Po prostorskih
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aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče, območje blokovske stanovanjske gradnje
– cona D. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 21/92) se nepremičnina nahaja v območju
spomenika lokalnega pomena – naselbinsko območje
naselja Slovenska Bistrica – DNO1.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
27.600,00 €, brez davka.
10. Nepremičnina parc. št. 51/7, v površini
597 m2, k.o. 744 – Ritoznoj. Po prostorskih aktih je
nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
12.400,00 €, brez davka.
11. Nepremičnina parc. št. 1490, v površini
6444 m2, k.o. 725 – Kot. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče
– območje počitniških hiš – SP 1. Na podlagi Odloka
o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92) je nepremičnina opredeljena kot naravni spomenik – potok
Oplotnica, zgornji tok potoka, hidrološki naravni spomenik – NS 13. Po Uredbi o posebnih varstvenih območjih
(Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08 in 8/12)
se nepremičnina nahaja v varovanem območju – Natura
2000 (Psci si 3000270 Pohorje).
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
158.000,00 €, brez davka.
12. Nepremičnina parc. št. 620/2, v površini
990 m2, k.o. 745 – Kovača vas. Po prostorskih aktih
je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno
zemljišče, območje gostejše individualne stanovanjske
gradnje – cona A.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
29.200,00 €, brez davka.
13. Nepremičnina parc. št. 620/9, v površini
320 m2, k.o. 745 – Kovača vas. Po prostorskih aktih
je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno
zemljišče, območje gostejše individualne stanovanjske
gradnje – cona A.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
1.820,00 €, brez davka.
14. Nepremičnina parc. št. 633/1, v površini
983 m2, k.o. 745 – Kovača vas. Po prostorskih aktih
je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno
zemljišče, območje gostejše individualne stanovanjske
gradnje – cona A.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
12.000,00 €, brez davka.
15. Nepremičnina parc. št. 185/1, v površini
1965 m2, k.o. 741 – Bukovec. Po prostorskih aktih je
nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je
36.900,00 €, brez davka.
16. Nepremičnina parc. št. 1660/58, v deležu
6078/8201, k.o. 753 – Slovenska Bistrica. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano
stavbno zemljišče. Za navedeno območje velja Odlok
o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo
»Bistrica« (Uradni list RS, št. 112/03, 134/06, 123/08,
32/11 in 57/12).
Izhodiščna cena za delež 6078/8201 nepremičnine je 321.000,00 €, brez davka.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine –
kupoprodajna pogodba.
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4. Pogoji prodaje:
4.1. Nepremičnine je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.
4.2. Ponudba je zavezujoča in dokončna.
4.3. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na
območju RS, po veljavnih predpisih.
4.4. Ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % ponujene cene, s priloženo celotno številko
svojega računa (št. računa in naziv banke) za primer
vračila varščine. Varščina se nakaže na račun Občine
Slovenska Bistrica, števila 01313-0100009691, pri UJP
Slov. Bistrica, sklicna št. 00 76139 – 7221002-0520,
z navedbo »varščina za nakup nepremičnine – z navedbo številke parcele«. Ponudniku, ki ne bo izbran,
bo varščina brez obresti vrnjena v roku 10 dni po
končni izbiri. Varščina bo izbranemu ponudniku všteta
v kupnino.
4.5. Kupec mora poravnati vse stroške z izvedbo
pogodbe (notarska overitev, vpis v zemljiško knjigo,..)
ter poravnati davek.
5. Rok sklenitve pogodbe: v roku 8 dni po pozivu
prodajalca mora izbrani ponudnik skleniti s prodajalcem
kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe
pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe ne želi skleniti.
6. Način in rok plačila kupnine: pozvani ponudnik je
dolžan plačati kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe na TR prodajalca. Plačilo kupnine v roku je bistvena
sestavina pravnega posla. V primeru, da kupnina ni plačana v predvidenem roku, se pogodba šteje za razdrto
in se plačana varščina obdrži.
7. Prehod lastništva: prodajalec izda kupcu
zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice
na predmetni nepremičnini po plačilu celotne kupnine in
drugih dajatev.
8. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:
60 dni
Ponudbo lahko ponudnik umakne samo, če je prodajalec prejel umik preden je prejel ponudbo ali sočasno
z njo.
9. Vsebina ponudbe: popolna pisna ponudba
mora vsebovati izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe
OBR-1 in originalno potrdilo o vplačani varščini. Obrazec
OBR-1 lahko ponudnik dvigne v sprejemni pisarni občine ali na spletni strani http://www.slovenska-bistrica.si.
10. Kriterij in izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je
višina ponujene kupnine s strani ponudnika. V primeru
prejema več ponudb z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo kupnino.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
11. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je vključno do 24. 11. 2014
do 10. ure.
Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka
v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali pošljejo na
naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica, s pripisom »Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin«, vendar morajo na naslov
prispeti do zgoraj določenega datuma in ure.
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Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), nepravilno označene ponudbe
ter pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka izločila in
o tem obvestila ponudnika.
Ponudbe se bodo odpirale 24. 11. 2014 ob 13. uri,
v sejni sobi Občine Slovenska Bistrica. Odpiranje ponudb bo javno.
12. Kontaktne osebe: podrobnejši podatki in informacije glede predmetne ponudbe so dostopni na Občini
Slovenska Bistrica pri Sandri Justinek, tel. 02/843-28-10,
02/843-28-14, vsak delovni dan od 8. do 10. ure. Ogled
nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Slovenska Bistrica

Stran
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-4/2008/18

Ob-3787/14

V register političnih strank se pri politični stranki Lipa, s sedežem v Mariboru, Partizanska cesta 1
ter z matično številko: 1030167000, vpiše sprememba naslova sedeža stranke v: Maribor, Rasbergerjeva
ulica 2.
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Evidence sindikatov
Št. 101-10/2014

Ob-3674/14

Pravila Sindikata Integral Notranjska, Avtobusni
promet, SAP in KODES, NKNSS Cerknica, ki so bila
vpisana v evidenci statutov sindikatov pri Upravni enoti
Cerknica, pod zaporedno številko 13, dne 20. 4. 1993,
se prenehajo hraniti in se izbrišejo iz evidence z dnem
dokončnosti te odločbe.

Stran
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 38144-4/2014/2

Ob-3789/14

Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B
in 54/14 – odl. US) direktor Agencije za komunikacijska
omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijskih frekvenc za zagotavljanje
javnih komunikacijskih storitev
1. Predmet javnega razpisa
1.1. Cilji
Cilji predmetnega javnega razpisa so (1) spodbujanje učinkovite rabe radiofrekvenčnega spektra, (2)
ohranjanje in spodbujanje učinkovite konkurence na
trgu operaterjev storitev MMDS, BWA ter inovativnosti,
upoštevajoč potrebo po izogibanju škodljivim motnjam
in zagotavljanju tehnične kakovosti storitev z namenom povečanja razpoložljivosti širokopasovnih storitev
in učinkovitih rešitev za potrebe povečanega brezžičnega pretoka podatkov, (3) prispevanje k doseganju ciljev
Digitalne Agende za Evropo (predvsem ciljev četrtega
stebra – hitri in ultra-hitri dostop do interneta znotraj
EU) ter spodbujanje dostopa do širokopasovnih storitev
tudi na podeželju, (4) spodbujanje naložb in inovacij ter
razvoja storitev in (5) zagotavljanje fleksibilnosti pri uporabi radiofrekvenčnega spektra.
1.2. Frekvenčni bloki, ki so predmet tega javnega
razpisa
Skupno je na javnem razpisu v vsakem od 16 geografskih območij (glej točko 1.2.3. (Geografska območja)) ponujenih 1 150 MHz radiofrekvenčnega spektra,
namenjenega za:
– MMDS ali druge prizemne sisteme, preko katerih
se lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve v radiofrekvenčnem pasu 11 700 MHz – 12 500 MHz
v skladu s standardoma EN 300 748 in EN 302 326,
ki se v tem pasu smiselno uporablja z vrednostmi za
3 GHz do 11 GHz frekvenčni spekter, prilagojenimi na
kanalski raster 200 MHz,
– ter BWA ali druge prizemne sisteme, preko katerih se lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve v radiofrekvenčnih pasovih 10 000 MHz –
10 150 MHz in 10 300 MHz – 10 500 MHz v skladu
s standardom EN 302 326.
Frekvenčni spekter, ki je predmet tega javnega
razpisa:
Frekvenčni pas
12 GHz
10 GHz (pas A)
10 GHz (pas C)

od …
do … [ MHz]
11 700 – 12 500
10 000 – 10 150
10 300 – 10 500

Pasovna širina, ki bo
dodeljena [MHz]
4 x 200
2 x 75
2 x 100

Razpoložljivost
Razpoložljivost
za uporabo A
za uporabo B
DA
DA
10 let od datuma dodelitve
10 let od datuma dodelitve

Oznaki razpoložljivosti za uporabo A in B iz predzadnjega in zadnjega stolpca zgornje tabele predstavljata
različna obdobja razpoložljivosti za radijske frekvence
v radiofrekvenčnem pasu 12 GHz. Oznaka A pomeni
časovni okvir za uporabo od poteka odločb o dodelitvi
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radijskih frekvenc v spodnjem delu 12 GHz pasu (11 700
– 12 100 MHz), oznaka B pa pomeni časovni okvir za
uporabo od poteka odločb o dodelitvi radijskih frekvenc
v zgornjem delu 12 GHz pasu (12 100 – 12 500 MHz)
(glej tabelo v točki 1.2.2.1. (Razpoložljivost za uporabo
radijskih frekvenc v 12 GHz pasu)).
Navedba lotov, ki so na voljo na tem javnem razpisu:
Kategorija

Št.lotov

A_xx_01

2

A_xx_02

2

B_xx_01

2

C_xx_01

2

Vključeni loti
A_xx_01_1, A_
xx_01_2
A_xx_02_1, A_
xx_02_2
B_xx_01_1, B_
xx_01_2
C_xx_01_1, C_
xx_01_2

Razpoložljivost

Spekter v lotu

A

1 x 200 MHz

B

1 x 200 MHz

10 let od datuma
1 x 75 MHz
dodelitve
10 let od datuma
1 x 100 MHz
dodelitve

Frekvenčno območje
Generični frekvenčni loti
v razponu 11 700 – 12 100 MHz
Generični frekvenčni loti
v razponu 12 100 – 12 500 MHz
Generični frekvenčni loti
v razponu 10 000 – 10 150 MHz
Generični frekvenčni loti
v razponu 10 300 – 10 500 MHz

1.2.1. Frekvenčni bloki v radiofrekvenčnem pasu
10 GHz
10 GHz pas vključuje 650 MHz spektra med
10 000 MHz in 10 650 MHz. Predmet tega javnega razpisa sta dva bloka po 75 MHz v 10 GHz pasu A (med
10 000 MHz in 10 150 MHz) in dva bloka po 100 MHz
v 10 GHz pasu C (med 10 300 MHz in 10 500 MHz) za
obdobje 10 let od datuma dodelitve. Znotraj navedenega
kanalskega rastra je dovoljena tudi uporaba ožjih kanalov v skladu s priporočilom ERC/REC 12-05.
Pregled frekvenčnega pasu 10 GHz:

Pas A
2 x 75 MHz
é
10 000 MHz

Pas B
5 x 28 MHz
é
10 150 MHz

Dupleksna reža
Pas C
2 x 100 MHz
é
é
10 300 MHz
10 500 MHz

Pas D
5 x 28 MHz
é
10 650 MHz

1.2.1.1. Frekvenčni bloki v 10 GHz pasu A
V 10 GHz pasu A je na razpolago 298 slotov (od
številke 1 do 299) v velikosti 0,5 MHz vsak, kar skupaj
znaša 150 MHz. Predmetni pas je razdeljen v dva bloka
s pasovno širino 75 MHz oziroma 149 slotov (prvi od
številke 1 do 149, drugi od številke 151 do 299). Slot
150 je zaščitni pas. Predmetni frekvenčni spekter je
namenjen predvsem za ponujanje BWA storitev (uplink
in downlink). Kadar ponudnik, ki pridobi frekvence v pasovih A in C, uporabi te frekvence v FDD načinu, se
pas A uporablja za povezave od terminala proti bazni
postaji (uplink).
Pregled 10 GHz pasu A:

B1_[xx] B2_[xx]

Razpoložljivost za uporabo 10 let od datuma dodelitve. Oznaka xx pomeni oznako geografskega območja
(od 1 do 16).
Ime bloka

Frekvence (10 GHz pas A)

B1_[xx]
B2_[xx]

10 000 – 10 075 MHz
10 075 – 10 150 MHz

Geografsko
Velikost bloka
območje
1 do 16
1 x 75 MHz
1 do 16
1 x 75 MHz

Razpoložljivost
10 let od datuma dodelitve
10 let od datuma dodelitve
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1.2.1.2. Frekvenčni bloki v 10 GHz pasu C
V 10 GHz pasu C je na razpolago 398 slotov (od
številke 601 do 999) v velikosti 0,5 MHz vsak, kar skupaj
znaša 200 MHz. Predmetni pas je razdeljen v dva bloka
s pasovno širino 100 MHz oziroma 199 slotov (prvi od
številke 601 do 799, drugi od številke 801 do 999). Slot
800 je zaščitni pas. Predmetni frekvenčni spekter je
namenjen predvsem za ponujanje BWA storitev (uplink
in downlink). Kadar ponudnik, ki pridobi frekvence v pasovih A in C, uporabi te frekvence v FDD načinu, se pas
C uporablja za povezave od bazne postaje proti terminalu (downlink).
Pregled 10 GHz pasu C:

C1_[xx] C2_[xx]

Razpoložljivost za uporabo od 10 let od datuma dodelitve. Oznaka xx pomeni oznako geografskega
območja (od 1 do 16).
Ime bloka

Frekvence (10 GHz pas C)

C1_[xx]
C2_[xx]

10 300 – 10 400 MHz
10 400 – 10 500 MHz

Geografsko
Velikost bloka
območje
1 do 16
1 x 100 MHz
1 do 16
1 x 100 MHz

Razpoložljivost
10 let od datuma dodelitve
10 let od datuma dodelitve

Ponudniki, ki bodo na tem javnem razpisu uspešni
in bodo pridobili odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
za 10 GHz pas C, bodo morali za BWA bazne postaje
upoštevati naslednje omejitve zaradi zagotovitve koeksistence z radioamaterskimi storitvami:
– elevacijski koti morajo biti med 0 stopinj in -10
stopinj,
– sevalni diagram antene sme imeti v vertikalni
smeri kot odprtja največ 20 stopinj.
1.2.2. Frekvenčni bloki v radiofrekvenčnem pasu
12 GHz
V 12 GHz pasu so na razpolago štirje bloki s pasovno širino 200 MHz – dva bloka s pasovno širino 200 MHz
v spodnjem delu 12 GHz pasu ter dva bloka s pasovno
širino 200 MHz v zgornjem delu 12 GHz pasu. Predmetni frekvenčni spekter je namenjen predvsem distribuciji
MMDS sistemov z modulacijo QPSK oziroma 4QAM.
Pregled frekvenčnega pasu 12 GHz:
Spodnji pas

Zgornji pas

2 x 200 MHz
é
11 700 MHz

2 x 200 MHz
é
12 100 MHz
A1_[xx]

A2_[xx]

é
12 500 MHz
A3_[xx]

A4_[xx]

Razpoložljivost za uporabo A. Oznaka xx pomeni oznako geografskega območja (od 1 do 16).
Razpoložljivost za uporabo B. Oznaka xx pomeni oznako geografskega območja (od 1 do 16)
Ime bloka
A1_[xx]
A2_[xx]
A3_[xx]
A4_[xx]

Frekvence
11 700–11 900 MHz
11 900–12 100 MHz
12 100–12 300 MHz
12 300–12 500 MHz

Geografsko območje
1 do 16
1 do 16
1 do 16
1 do 16

Velikost bloka
1 x 200 MHz
1 x 200 MHz
1 x 200 MHz
1 x 200 MHz

Razpoložljivost
A
A
B
B
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Ponudniki, ki bodo na tem javnem razpisu uspešni
in bodo pridobili odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za
12 GHz pas, bodo morali upoštevati vsa določila v zvezi
z zaščito satelitskega sprejema v skladu s poglavjem
H.4 razpisne dokumentacije (Nadzor zaščite satelitskega sprejema) ter agenciji poslati v potrditev projektno
dokumentacijo o baznih radijskih postajah za svoje obstoječe in planirane oddajne točke v 12 GHz pasu na
obrazcu I.5 razpisne dokumentacije.
1.2.2.1. Razpoložljivost za uporabo radijskih frekvenc v 12 GHz pasu
Razpoložljivost radijskih frekvenc v pasu 12 GHz:
Oznaka geografskega območja

Razpoložljivost za uporabo A

Razpoložljivost za uporabo B

1

4. 7. 2018 do 31. 1. 2025

20. 11. 2017 do 31. 1. 2025

2

31. 1. 2015 do 31. 1. 2025

20. 11. 2017 do 31. 1. 2025

3

31. 1. 2015 do 31. 1. 2025

20. 11. 2017 do 31. 1. 2025

4

31. 1. 2015 do 31. 1. 2025

20. 11. 2017 do 31. 1. 2025

5

26. 5. 2016 do 31. 1. 2025

15. 4. 2018 do 31. 1. 2025

6

31. 1. 2015 do 31. 1. 2025

31. 1. 2015 do 31. 1. 2025

7

31. 1. 2015 do 31. 1. 2025

21. 9. 2021 do 31. 1. 2025

8

31. 1. 2015 do 31. 1. 2025

31. 1. 2015 do 31. 1. 2025

9

31. 1. 2015 do 31. 1. 2025

31. 1. 2015 do 31. 1. 2025

10

26. 5. 2016 do 31. 1. 2025

17. 2. 2015 do 31. 1. 2025

11

31. 1. 2015 do 31. 1. 2025

31. 1. 2015 do 31. 1. 2025

12

31. 1. 2015 do 31. 1. 2025

31. 1. 2015 do 31. 1. 2025

13

26. 5. 2016 (21. 9. 2021 Občina Bohinj)
do 31. 1. 2025

26. 5. 2016 do 31. 1. 2025

14

31. 1. 2015 do 31. 1. 2025

31. 1. 2015 do 31. 1. 2025

15

31. 1. 2015 do 31. 1. 2025

31. 1. 2015 do 31. 1. 2025

16

10. 10. 2018 (21. 9. 2021 Občina Ajdovščina
in Vipava) do 31. 1. 2025

31. 1. 2015 do 31. 1. 2025

1.2.3. Geografska območja
Frekvence, ki so predmet tega javnega razpisa, so
v enaki količini na voljo v vseh 16 geografskih območjih.
Geografska območja na javnem razpisu:

Oznaka geografskega
območja

Naziv geografskega
območja

Število občin

Število mestnih
občin

Število
prebivalcev

1

LENDAVA

1

0

10.609

2

MURSKA SOBOTA

37

1

148.967

3

MARIBOR – PTUJ

37

2

318.446

4

CELJE – VELENJE

12

2

165.616

5

NOVO MESTO

23

1

203.871

6

SLOVENJ GRADEC

8

1

57.031

7

MOZIRJE – ŠOŠTANJ

14

0

49.028

8

TRBOVLJE

3

0

42.983

9

KOČEVJE

11

0

55.546

10

LJUBLJANA – KRANJ

33

2

651.861

11

POSTOJNA

3

0

35.718

12

IDRIJA – LOGATEC

2

0

25.646

13

ŠKOFJA LOKA

6

0

51.764

14

JESENICE

3

0

29.450

15

KOPER

7

1

109.292

16

NOVA GORICA

12

1

105.257
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Podatki o številu prebivalcev so povzeti iz Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer po podatkih iz
prvega polletja v letu 2014.
1.2.3.1. Seznam občin po geografskih območjih
Oznaka
geografskega
območja

Naziv geografskega
območja

Občine po geografskih območjih

1

LENDAVA

Lendava/Lendva

MURSKA SOBOTA

Apače, Beltinci, Benedikt, Cankova, Cerkvenjak, Črenšovci,
Dobrovnik/Dobronak, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad,
Hodoš/Hodos, Kobilje, Križevci, Kungota, Kuzma, Lenart, Ljutomer,
Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Pesnica, Puconci,
Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slove.
goricah, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Jurij
v Slov. goricah, Šalovci, Šentilj, Tišina, Trnovska vas, Turnišče, Velika
Polana, Veržej

3

MARIBOR – PTUJ

Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče –
Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole,
Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Mislinja, Oplotnica,
Ormož, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Ptuj, Rače – Fram, Radlje ob
Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica,
Slovenske Konjice, Središče ob Dravi, Starše, Sveti Tomaž, Videm,
Vitanje, Zavrč, Zreče, Žetale

4

CELJE – VELENJE

Celje, Dobje, Dobrna, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur,
Šmarje pri Jelšah, Štore, Velenje, Vojnik, Žalec

5

NOVO MESTO

Bistrica ob Sotli, Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica
na Krki, Kozje, Krško, Laško, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog –
Trebelno, Novo mesto, Radeče, Semič, Sevnica, Straža, Šentjernej,
Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk

6

SLOVENJ GRADEC

Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Muta, Prevalje, Ravne na
Koroškem, Slovenj Gradec, Vuzenica

7

Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela,
MOZIRJE – ŠOŠTANJ Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor,
Vransko

8

TRBOVLJE

Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi

9

KOČEVJE

Bloke, Cerknica, Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loška dolina, Loški
Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Velike Lašče

10

Bled, Borovnica, Brezovica, Cerklje na Gorenjskem, Dobrova – Polhov
Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna
Gorica, Jezersko, Kamnik, Komenda, Kranj, Litija, Ljubljana, Log –
LJUBLJANA – KRANJ
Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Naklo, Preddvor,
Radovljica, Šenčur, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Tržič, Vodice,
Vrhnika, Žirovnica

11

POSTOJNA

Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna

12

IDRIJA – LOGATEC

Idrija, Logatec

13

ŠKOFJA LOKA

Bohinj, Cerkno, Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka*, Železniki, Žiri

14

JESENICE

Gorje, Jesenice, Kranjska Gora

15

KOPER

Ankaran/Ancarano, Divača, Hrpelje – Kozina, Izola/Isola,
Koper/Capodistria, Piran/Pirano, Sežana

16

NOVA GORICA

Ajdovščina, Bovec, Brda, Kanal, Kobarid, Komen, Miren –
Kostanjevica, Nova Gorica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba,
Tolmin, Vipava

2

* V Občini Škofja Loka lahko imetnik postavlja le terminalne postaje za sprejem iz svojih oddajnih točk do 26. 5. 2016. Drugačno širjenje omrežja centralnih in terminalnih postaj lahko do tega datuma imetnik naredi le s soglasjem agencije.

1.3. Omejitve javnega razpisa
1.3.1. Spektralne kape
Na predmetnem javnem razpisu za vsako geografsko območje veljajo naslednje spektralne kape:
– 1 x 400 MHz v 12 GHz pasu (velja za prvi in drugi
krog tega javnega razpisa),
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– 1 x 75 MHz v 10 GHz pasu A (velja samo v prvem
krogu tega javnega razpisa, medtem ko v drugem krogu
za predmetni frekvenčni spekter ni omejitev),
– 1 x 100 MHz v 10 GHz pasu C (velja samo v prvem krogu tega javnega razpisa, medtem ko v drugem
krogu za predmetni frekvenčni spekter ni omejitev).
1.3.2. Omejitve pri povpraševanju v frekvenčnem
spektru 10 GHz
Ponudniki, ki bodo oddali ponudbe za lote iz kategorije B_xx_01 ali C_xx_01, morajo v prvem krogu
javnega razpisa v paketno ponudbo vključiti en lot iz
kategorije B_xx_01 in en lot iz kategorije C_xx_01. Poleg tega lahko ponudniki oddajo ponudbe tudi za lote iz
kategorije A_xx (glej točko 1.3.3. (Omejitve pri povpraševanju v frekvenčnem spektru 12 GHz).
1.3.3. Omejitve pri povpraševanju v frekvenčnem
spektru 12 GHz
Ponudniki, ki želijo v 12 GHz pasu pridobiti dva lota
A_xx, lahko v začetnih krogih tega javnega razpisa oddajo svojo ponudbo za vse lote iz kategorije A_xx, vendar bo agencija pri tem upoštevala omejitve spektralnih
kap. Postopek izbire uspešnih ponudnikov je podrobno
opisan v poglavju A.11 razpisne dokumentacije (Merila
in postopek izbire uspešnih ponudnikov).
Ponudniki, ki želijo v 12 GHz pasu pridobiti le en lot
iz kategorije A_xx, lahko za to označijo en lot iz kategorije A_xx_01, ali en lot iz kategorije A_xx_02, ali pa po
en lot iz vsake od navedenih kategorij.
Ponudniki ne morejo pridobiti lotov iz različnih A_xx
kategorij.
2. Pogoji in zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1. Pogoji javnega razpisa, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik
Za izpolnjevanje pogojev javnega razpisa mora ponudnik:
– predložiti formalno popolno in vsebinsko ponudbo, ki vključuje:
– Splošne informacije o ponudniku (obrazec I.1.1
razpisne dokumentacije za pravno osebo in I.1.2 razpisne dokumentacije za fizično osebo);
– Izjave ponudnika (obrazec I.2 razpisne dokumentacije);
– Pooblastilo za podpis ponudbe (obrazec I.3 razpisne dokumentacije);
– Navedbo lotov in blokov, za katere je ponudnik
zainteresiran, vključno s ponujenim zneskom plačila za
učinkovito rabo omejene naravne dobrine in izjavama
o prenosu zagotavljanja širokopasovnega dostopa iz 5
GHz v 10 GHz pas in predčasni vrnitvi veljavnih ODRF
za 12 GHz pas za dano geografsko območje (obrazci od
I.4.1 do I.4.16 razpisne dokumentacije);
– imeti poravnane vse zapadle obveznosti do agencije, ki niso predmet spora pred sodišči;
– biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti
začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali prisilne
likvidacije.
2.2. Zahteve javnega razpisa, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Zahteve predmetnega javnega razpisa so:
– obveznosti pokrivanja in prehoda iz 5 GHz oziroma 12 GHz pasu na 10 GHz pas;
– obveznosti glede prenosne hitrosti za 10 GHz
pas.
2.2.1. Obveznosti pokrivanja in prehoda iz 5 GHz
oziroma 12 GHz pasu na 10 GHz pas
Vsi uspešni ponudniki na tem javnem razpisu morajo
komercialno omogočati storitve MMDS oziroma BWA ali
druge elektronske komunikacijske storitve, na način, da:
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– imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc (tako
obstoječi operaterji kot novi vstopniki) v vsakem pasu
zagotovijo pokrivanje:
– 10 % prebivalstva v vsakem dodeljenem geografskem območju po dveh letih,
– 30 % prebivalstva v vsakem dodeljenem geografskem območju po štirih letih;
Za izračun pokrivanja se bo uporabljal model po
priporočilu ITU-R P.525/526 z upoštevanjem faktorja padavin K=42 mm/h, ob upoštevanju 0.01 % izpada zaradi
dežja, in sicer na mreži karte poselitve prebivalstva z rastrom 100 x 100 m (rastrska celica se bo štela za pokrito,
če bo pokrito njeno geometrijsko središče) in ob predpostavki 15 % obremenitve omrežja. Najnižja dovoljena
vrednost za sprejem signala s 64QAM modulacijo in
kodnim razmerjem 7/8 je enaka -102 dB(W/(m2*27MHz))
in najnižja dovoljena vrednost za sprejem signala za
QPSK modulacijo in kodnim razmerjem 3/4 je enaka
-120 dB(W/(m2*27MHz)). Podrobnosti preverjanja izpolnjevanja teh obveznosti so navedene v poglavju H.1 razpisne dokumentacije (Nadzor izpolnjevanja obveznosti
glede pokrivanja).
– zagotovijo prehod na pas 10 GHz, kar velja 1) za
obstoječe operaterje, ki uporabljajo frekvence v 5 GHz
pasu, s katerimi ne morejo zagotoviti povezave s predpisanimi močmi v 5 GHz pasu, določenimi v odločbi
Evropske komisije številka 2005/513/EC in 2) za obstoječe operaterje, ki uporabljajo frekvence v 12 GHz pasu,
s katerimi ne morejo zagotoviti povezave z močmi, predpisanimi v poglavju H.4 razpisne dokumentacije (Nadzor
zaščite satelitskega sprejema):
– za 75 % svojih naročnikov po 18 mesecih,
– za 100 % svojih naročnikov po 36 mesecih;
– novi vstopniki, ki ne bodo mogli zagotoviti povezav s predpisanimi močmi, bodo morali za svoje storitve
uporabljati pas 10 GHz;
Podrobnosti preverjanja izpolnjevanja teh obveznosti so navedene v poglavju H.2 razpisne dokumentacije
(Nadzor izpolnjevanja obveznosti glede prehoda iz 5
oziroma 12 GHz pasu na 10 GHz pas). Vse zgoraj navedene obveznosti začnejo veljati od dne, ko je ponudniku
na voljo posamezni radiofrekvenčni pas.
2.2.2. Obveznosti glede prenosne hitrosti za 10
GHz pas
Poleg obveznosti, ki so navedene v predhodni točki, morajo ponudniki, ki bodo za zagotavljanje širokopasovnih storitev pridobil spekter v 10 GHz pasu, v štirih
letih od izdaje odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
ponuditi vsem svojim naročnikom možnost internetne
vršne hitrosti 30 Mbit/s in zagotoviti bitno hitrost z uporabniško izkušnjo najmanj 10 Mbit/s od bazne postaje
do sprejemnika, minimalno zagotovljeno hitrost vsaj 2
Mbit/s proti uporabniškemu priključku ter minimalno
zagotovljeno hitrost vsaj 1 Mbit/s proti bazni postaji.
Pri zagotavljanju bitne hitrosti z uporabniško izkušnjo
najmanj 10 Mbit/s oziroma minimalne zagotovljene hitrosti vsaj 2 Mbit/s, mora imetnik odločbe ustrezno
dimenzionirati omrežje.
Agencija ima pravico preveriti ustreznost dimenzioniranja omrežja.
3. Merila in postopek izbire uspešnih ponudnikov
3.1. Postopek izbire uspešnih ponudnikov
Agencija bo uspešne ponudnike izbrala na podlagi
ponujene cene. Ponudbe se bo ocenjevalo v dveh začetnih krogih (glej točko 3.2. (Merila za izbiro uspešnih
ponudnikov)) za vsako geografsko območje posebej.
V prvem krogu bodo veljale spektralne kape kot so
opredeljene v točki 1.3.1. (Spektralne kape), medtem
ko bodo v drugem krogu na voljo radijske frekvence, za
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katere v prvem krogu ni bilo povpraševanja, pri tem pa
velja spektralna kapa samo za 12 GHz pas.
Kolikor v začetnih krogih za 10 GHz pas ne bodo
določena konkretna frekvenčna območja, se bodo ponudnikom v dodelitvenem krogu (glej točko 3.4. (Dodelitveni krog za 10 GHz spekter) dodelili konkretni
frekvenčni bloki.
Pregled lotov, ki so na voljo na tem javnem razpisu:
Kategorija

Št. lotov

Vključeni loti

Razpoložljivost

Spekter v lotu

Frekvenčno območje

A_xx_01

2

A_xx_01_1, A_
xx_01_2

A

1 x 200 MHz

Generični frekvenčni loti
v razponu 11 700 – 12 100 MHz

A_xx_02

2

A_xx_02_1, A_
xx_02_2

B

1 x 200 MHz

Generični frekvenčni loti
v razponu 12 100 – 12 500 MHz

B_xx_01

2

B_xx_01_1, B_
xx_01_2

10 let od datuma
1 x 75 MHz
dodelitve

Generični frekvenčni loti
v razponu 10 000 – 10 150 MHz

C_xx_01

2

C_xx_01_1, C_
xx_01_2

10 let od datuma
1 x 100 MHz
dodelitve

Generični frekvenčni loti
v razponu 10 300 – 10 500 MHz

Ponudniki morajo pri oddaji svoje ponudbe upoštevati omejitve iz točke 1.3. (Omejitve pri oddaji ponudb
na javni razpis).
3.2. Merila za izbiro uspešnih ponudnikov
Edino merilo za izbiro uspešnih ponudnikov je ponujena cena.
– Ponujena cena v 12 GHz pasu mora znašati več
kot najmanjši znesek plačila za učinkovito rabo omejene
naravne dobrine, ki je bila potrjena s sklepom Vlade Republike Slovenije (glej točko 4. (Najnižji znesek plačila
za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in način
plačila) in poglavje I. razpisne dokumentacije (Obrazci)).
– Ponujena cena v 10 GHz pasu mora znašati več
kot najmanjši znesek plačila za učinkovito rabo omejene
naravne dobrine, ki je bila potrjena s sklepom Vlade Republike Slovenije (glej točko 4. (Najnižji znesek plačila
za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in način
plačila) in poglavje I. razpisne dokumentacije(Obrazci)).
V ponudbi mora ponudnik navesti ponujeno ceno
za prvi krog javnega razpisa in, kolikor želi pridobiti
frekvence v 10 GHz pasu, ki bodo po prvem krogu ostale nedodeljene, ponujeno ceno za drugi krog javnega
razpisa ter označiti število lotov, za katere kandidira
v posameznem krogu za izbrana geografska območja.
Ponudnik mora v ponudbi navesti ponujeno ceno za celotno 10 letno obdobje veljavnosti odločb.
Agencija bo pri ocenjevanju ponudb upoštevala
ponujene cene za 10 letno obdobje veljavnosti odločb,
popuste in ostala obdobja razpoložljivosti pa bo upoštevala pri plačilu zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine (glej točko 3.5. (Določitev zneska plačila
za učinkovito rabo omejene naravne dobrine)).
Agencija bo pri ocenjevanju ponudb za 12 GHz pas
upoštevala naslednje, in sicer 1) največjo vsoto ponujenih zneskov za obe kategoriji lotov skupaj. V primeru,
da bo več možnosti izbire enakovrednih, to pomeni, da
bo v več možnostih vsota ponujenih zneskov enaka, bo
agencija upoštevala 2) tisto možnost izbire, ki bo omogočala pridobitev spektra večjemu številu ponudnikov.
V primeru, da tudi ta možnost izbire ne bo dala zmagovalcev, bo agencija izvedla 3) žreb v skladu s točko
3.3. (Žreb).
V primeru, da bo ponudnik v svoji ponudbi označil
vse lote iz kategorije A_xx, pri tem pa bo za vse ponudil
enako ceno, in bi v obeh kategorijah A_xx bila njegova
ponudba zmagovalna ponudba, bosta temu ponudniku
dodeljena lota iz kategorije A_xx_01. Kolikor bi zmagal
ponudnik, ki je v svoji ponudbi označil en lot iz katere koli
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od kategorij A_xx, mu do dodeljen spodnji lot iz kategorije v kateri bo uspešen. V primeru, da bo tak ponudnik
uspešen v obeh kategorijah lotov A_xx, mu bo dodeljen
le lot A_xx_01_1.
Agencija bo pri ocenjevanju ponudb za 10 GHz pas
upoštevala naslednje, in sicer 1) največjo vsoto ponujenih zneskov za obe kategoriji lotov skupaj. V primeru,
da bodo več možnosti izbire enakovrednih, to pomeni,
da bo v več možnostih vsota ponujenih zneskov enaka,
bo agencija izvedla 2) žreb v skladu s točko 3.3. (Žreb).
V primeru, da bo po prvem krogu javnega razpisa
kateri od frekvenčnih blokov ostal nedodeljen, bo agencija izvedla drugi krog ocenjevanja ponudb.
3.3. Žreb
Žreb bo opravila komisija, imenovana za vodenje predmetnega javnega razpisa. Žrebu bodo lahko prisostvovali tudi zakoniti zastopniki ponudnikov oziroma
njihovi pooblaščenci. Žreb se bo opravil tako, da se bodo
evidenčne številke ponudb uspešnih ponudnikov, med
katerimi se bo opravil žreb, zapisale na prepognjene
listke, ki se bodo v prisotnosti komisije in predstavnikov
ponudnikov overili z žigom agencije. Listki z evidenčnimi
številkami ponudb se bodo ob prisotnosti predstavnikov
ponudnikov zaprli v škatlo, oseba, ki bo vodila žrebanje, bo vlekla listke iz škatle in javno izvlekla evidenčno
številko izžrebanega ponudnika ter izžrebani listek pokazala prisotnim in ga oddala komisiji. O žrebanju se
bo pripravil zapisnik, podpisali ga bodo člani komisije
in predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči.
Agencija bo v primeru žreba vse ponudnike, ki bodo
oddali ponudbo na predmetni javni razpis, z dopisom
obvestila o datumu, času in lokaciji žreba.
3.4. Dodelitveni krog za 10 GHz frekvenčni spekter
Cilj dodelitvenega kroga je ugotoviti, kako bodo
razpoložljive frekvence v vsakem frekvenčnem pasu dodeljene uspešnim ponudnikom za generične frekvenčne
lote v kategorijah B_xx_01 in C_xx_01. Ponudnik bo
v ponudbi izrazil svojo preferenco za konkretni blok.
Dodatne cene morajo biti zaokrožene na cel EUR, pri
čemer je najnižja možna ponudba za vsako možnost
dodelitve frekvenc nič EUR, navzgor pa ti zneski niso
omejeni. Vsem ponudnikom bo tako zagotovljeno, da
bodo v vsakem od frekvenčnih pasov dobili enako količino spektra, kot jo bodo pridobili v začetnih krogih tega
javnega razpisa. Kolikor ponudnik za različne možnosti
dodelitve ponudi enak ponudbeni znesek, bo to pomenilo, da bodo vse te možnosti zanj enakovredne. Za
možnost oziroma možnosti, ki so ponudniku najmanj
všeč, je priporočljivo, ni pa obvezno, da ponudnik v del
svoje ponudbe, ki se nanaša na dodelitveni krog, te
možnosti označiti z nič EUR. Uspešni ponudnik bo za
dodeljeni konkretni blok plačal tisti znesek, ki ga bo za
ta blok označil v svoji ponudbi. V primeru, da za določeni
konkretni blok povpraševanje ne bo preseglo ponudbe,
bo cena za dodelitveni krog enaka nič EUR.
Ponudbe se bodo v dodelitvenem krogu ocenjevale
po dveh prioritetnih merilih, in sicer:
1. Ponujena cena kot označena v obrazcih od
I.4.1 do I.4.16 razpisne dokumentacije, v delu, ki se nanaša na dodelitveni krog.
2. V primeru, da dva ali več uspešnih ponudnikov ponudijo enako ceno za konkretni blok oziroma za
skupino ponujenih zveznih blokov, bo uspešnega ponudnika določil žreb (glej točko 3.3. (Žreb)). Agencija bo
v primeru žreba vse ponudnike, ki bodo oddali ponudbo
na predmetni javni razpis, obvestila o datumu, času in
lokaciji žreba.
3.5. Določitev zneska plačila za učinkovito rabo
omejene naravne dobrine
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Ponudnik, ki mu bodo dodeljene frekvence na tem
javnem razpisu, mora plačati znesek za učinkovito rabo
omejene naravne dobrine, s katerim se zagotovi optimalna uporaba dodeljenih radijskih frekvenc. Znesek za
učinkovito rabo omejene naravne dobrine je sestavljen
iz vsote cen dodeljenih blokov iz prvega in drugega kroga, ter morebitne dodatne cene iz dodelitvenega kroga.
Za vrednosti ponujenih cen lotov s krajšim obdobjem razpoložljivosti bo agencija izvedla linearni preračun
po naslednji formuli:

PC/lot � ������� �

PC/lot ��� ���� *število polnih mesecev dodelitve
120 mesecev

– PC/lot = Ponujena cena na lot, pri čemer se znesek zaokroži navzgor na cel EUR.
Obstoječim operaterjem, ki bodo v ponudbi podali izjavo, da so stroški zaradi nabave in zamenjave
opreme za 5 GHz pas (kjer imajo trenutno težave z zagotavljanjem povezave zaradi omejitev EIRP na 1W)
z opremo za 10 GHz neizogibni za vnaprejšnje zagotavljanje storitev širokopasovnega dostopa do interneta
ter da želijo uveljaviti popust na ponujeno ceno na lot za
10 GHz pas, bo ta upoštevan, in sicer za kombinacijo
dveh lotov iz prvega kroga ocenjevanja – enega lota iz
kategorije B_xx_01 in enega lota iz kategorije C_xx_01.
Ponujeni znesek za to kombinacijo lotov se bo znižal za
10 % na polno leto od datuma veljavnosti novih odločb
o dodelitvi radijskih frekvenc, to je od 31. 1. 2015, do
datuma izteka obstoječih odločb o dodelitvi radijskih
frekvenc v 12 GHz, vendar ne več kot za 50 %, pri čemer
se znesek zniža za tista razpisna geografska območja,
kjer so obstoječi operaterji, prisotni danes.
Za operaterje, ki jim bodo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc v pasu 12 GHz prenehale veljati v letu
2015, na predvidenem javnem razpisu pa bodo pridobili
frekvence v 10 GHz pasu, bo agencija prav tako upoštevala zgoraj opredeljeni popust.
Enačba za izračun popusta je sledeča:

IC
IC
PC/lot B �� � PC/lot C �� � ��� � � � � B �� �
C �
lot
lot ��
PC/lot = Ponujena cena na lot
– oo = Obstoječi operater
– n = Število polnih let, od 31. 1. 2015 do izteka
odločb o dodelitvi radijskih frekvenc v radiofrekvenčnem
pasu 12 GHz
– ne glede na vrednost zmnožka 0,1*n, bo agencija
za to vrednost upoštevala največ 0,5,
pri čemer se znesek zaokroži navzgor na cel EUR.
Ponujena cena za lote, kjer so ponudniki obstoječi
operaterji, se bo ob pogoju, da bodo ob prijavi na javni
razpis podali izjavo o skrajšanju obstoječe odločbe
za 12 GHz pas na 30. 1. 2015 in da so za te odločbe
v preteklosti plačali plačilo za učinkovito rabo omejene
naravne dobrine, zmanjšala za znesek, preračunan
za preostalo obdobje od datuma izdaje novih odločb
(to je od 31. 1. 2015) do poteka veljavnosti obstoječih
odločb.
V primeru, da skupni ponudbeni znesek za učinkovito rabo omejene naravne dobrine zgoraj navedenih
operaterjev ne bo presegal navedenih zneskov, se kot
znižanje upošteva skupni ponudbeni znesek.
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4. Najmanjši znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in način njegovega plačila
Agencija je najnižje zneske plačila na MHz/1000
prebivalcev za 10 letno obdobje v obeh frekvenčnih
pasovih določila s soglasjem Vlade Republike Slovenije, ki ga je ta podala v sklepu št. 38100-4/2014/5 z dne
22. 10. 2014. Z navedenim sklepom je Vlada Republike
Slovenije potrdila najnižji znesek plačila za učinkovito
rabo omejene naravne dobrine, morebitne popuste, ki
jih bo agencija upoštevala določenim ponudnikom, ter
način plačila nadomestila za učinkovito rabo omejene
naravne dobrine.
Najmanjši zneski plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine (zaokrožene na najbližji cel EUR):
12 GHz

10 GHz

11 700 MHz do
12 500 MHz

10 000 MHz do 10 300 MHz do
10 150 MHz
10 500 MHz

Kategorija lota

A_xx_01, A_xx_02

B_xx_01

C_xx_01

Velikost lota

200 MHz

75 MHz

100 MHz

Število lotov

4

2

2

Radiofrekvečni
pas
Oznaka
geografskega
območja

Naziv geografskega
območja

Izklicna cena na lot (v EUR)
1

LENDAVA

424,00

796,00

1.061,00

2

MURSKA SOBOTA

5.959,00

11.173,00

14.897,00

3

MARIBOR – PTUJ

12.738,00

23.883,00

31.845,00

4

CELJE – VELENJE

6.625,00

12.421,00

16.562,00

5

NOVO MESTO

8.155,00

15.290,00

20.387,00

6

SLOVENJ GRADEC

2.281,00

4.277,00

5.703,00

7

MOZIRJE – ŠOŠTANJ

1.961,00

3.677,00

4.903,00

8

TRBOVLJE

1.719,00

3.224,00

4.298,00

9

KOČEVJE

2.222,00

4.166,00

5.555,00

10

LJUBLJANA – KRANJ

26.074,00

48.890,00

65.186,00

11

POSTOJNA

1.429,00

2.679,00

3.572,00

12

IDRIJA – LOGATEC

1.026,00

1.923,00

2.565,00

13

ŠKOFJA LOKA

2.071,00

3.882,00

5.176,00

14

JESENICE

1.178,00

2.209,00

2.945,00

15

KOPER

4.372,00

8.197,00

10.929,00

16

NOVA GORICA

4.210,00

7.894,00

10.526,00

Skladno s citiranim sklepom Vlade Republike Slovenije morajo ponudniki, ki jim bo agencija z odločbo
o dodelitvi radijskih frekvenc dodelila v uporabo radijske
frekvence, ki so predmet tega javnega razpisa, končni znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne
dobrine poravnati v enkratnem znesku, in sicer v roku
30 dni od datuma vročitve odločb o dodelitvi radijskih
frekvenc.
5. Rok in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 1. 12. 2014 do 10. ure
po lokalnem času kraja sedeža agencije. Ne glede na
način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do
navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka
za predložitev ponudb. Ponudbo, ki bo na naslov agencije prispela po poteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
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Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, vsak delovni dan od 8.30 do 14. ure oziroma zadnji
dan roka do 10. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena
za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave
izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Podrobnejše informacije glede priprave ponudbe se
nahajajo v razpisni dokumentaciji.
6. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi
na sedežu agencije: Stegne 7, 1000 Ljubljana, dne
1. 12. 2014 ob 12. uri po lokalnem času kraja sedeža
agencije.
Podrobnejše informacije v zvezi z javnim odpiranjem ponudb se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisna dokumentacija
Ponudnik, ki se prijavlja na predmetni javni razpis,
mora oddati ponudbo, pripravljeno v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija podaja podrobnejše informacije v zvezi s tem javnim
razpisom in posameznimi točkami predmetnega sklepa
o uvedbi javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je
objavljena na spletnih straneh agencije: www.akos-rs.si.
Interesenti lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tiskani obliki tudi osebno na vložišču agencije v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob
sredah tudi od 13. do 14. ure.
8. Sprememba ali dopolnitev sklepa o uvedbi javnega razpisa in razpisne dokumentacije
Agencija lahko spremeni predmetni sklep, ob tem
pa mora glede na obseg sprememb v sklepu odločiti
tudi o podaljšanju roka za oddajo ponudb. O vsaki spremembi bodo enakopravno in pregledno obveščeni vsi
zainteresirani ponudniki. Morebitni novi sklep bo agencija objavila v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje sedem dni pred potekom roka, ki je bil določen za
oddajo ponudb (šesti odstavek 38. člena ZEKom-1), ter
na spletni strani agencije www.akos-rs.si.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Agencija si pridržuje pravico do spremembe ali
dopolnitve razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija se v takem primeru spremeni oziroma dopolni z objavo spremembe oziroma dodatka na spletni
strani agencije, vendar najkasneje do 21. 11. 2014.
V primeru dodatkov k razpisni dokumentaciji je ponudnik dolžan slednje v celoti upoštevati pri oblikovanju
svoje ponudbe.
9. Razveljavitev javnega razpisa
Agencija si pridržuje pravico, da kadarkoli do izdaje
odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc na podlagi tega
javnega razpisa, javni razpis razveljavi. Sklep o razveljavitvi javnega razpisa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. Dodatne informacije in kontaktna oseba
Interesent, ki želi kakršnokoli pojasnilo v zvezi
z razpisno dokumentacijo, postopkom javnega razpisa
ali predmetom javnega razpisa, mora to zahtevati izključno v pisni obliki in slovenskem jeziku. Pisno zahtevo
naslovi na agencijo (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljub
ljana) s pripisom »Pojasnila v zvezi z javnim razpisom
za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih
komunikacijskih storitev v radiofrekvenčnih pasovih 10
GHz in 12 GHz« oziroma na elektronski poštni naslov:
info.box@akos-rs.si. Navedeno podrobneje definira razpisna dokumentacija v poglavju B. (Pojasnila k razpisni
dokumentaciji).
Za dodatne informacije v zvezi z načinom zahtevanja in podajanja pojasnil je kontaktna oseba Željko
Smiljanić.
11. Rok za izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc: Agencija bo o ponudbah odločila z izdajo odločb
o dodelitvi radijskih frekvenc najkasneje v 60 dneh od
preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija
za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-3780/14
Samostojni podjetnik Ključavničarstvo, Gajšek
Franc s.p., Visole 173, 2316 Zgornja Ložnica, matična
številka 5339688, skladno z določbami 75. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 (ZGD-1) obveščam
poslovne partnerje in javnost, da bom po preteku treh
mesecev, šteto od dneva te objave v Uradnem listu RS
prenehal z opravljanjem dejavnosti s prenosom celotnega podjetja na prevzemno kapitalsko družbo v skladu
z določbami 673. člena ZGD-1.
Gajšek Franc s.p.
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Objave sodišč
Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 142/2013

Os-3715/14

Okrajno sodišče v Ljubljani e po okrajni sodnici
Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Tomka
Sučević, 2. Stanko Ferencek, 3. Anka Ferencek, 4. Refika Brkić, 5. Vehab Brkić, 6. Majda Hočevar, 7. Kemal
Cerić, 8. Mehmed Mrdjanović in 9. Andrej Črnkovič, vsi
Trata XIII/8, Kočevje, ki jih zastopa Tomaž Kumelj, odvetnik v Kočevju, zoper nasprotnega udeleženca Marka
Dronjak, Trata XIII/8, Kočevje, ki ga zastopa Ivan Stošič,
odvetnik v Ljubljani, zaradi vzpostavitve etažne lastnine
na stavbi na naslovu Trata XIII/8 v Kočevju, izdalo sklep
o začetku vzpostavitve listine z naslednjimi podatki:
– identifikacijski znak nepremičnine in podatki
o vsebini listine: kupoprodajna pogodba o prodaji stanovanja, z dne 15. 7. 1993, št. 29/93. Predmet pogodbe:
stanovanje št. 6,7 v izmeri 57,65 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu, Trata XIII/8, 1330 Kočevje. ID
nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb:
1577-645-6,
– oseba, ki jo je izstavila: Tekstilna tovarna Tekstilana p.o. Kočevje, Trata XIV/8,
– oseba, v korist katere je izstavljena: Dervišević
Bejisa in Velid, Trata XIII/8, Kočevje,
– podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Kemal Cerić, Trata XIII/8, Kočevje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej
navedeni nepremičnini, zlasti:
1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za
dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini
v njeno korist,
2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini
v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in
da ima zato v posesti izvirnik te listine,
3. zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine,
4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila,
da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem
listu RS in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu
priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik oziroma vsaj overjen prepis izvirnika, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2014
N 543/2008

Os-2945/14

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac v nepravdni zadevi vzpostavljanja eta-

žne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine
na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in
o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni
list RS, št. 45/08 s spremembami, v nadaljevanju: ZVEtL) na stavbi z naslovom Maribor, Kardeljeva cesta 55,
57, 59, 61, 63, na predlog priglasiteljice Hypo Leasing
d.o.o., Dunajska 117, Ljubljana, za vpis lastninske pravice na poslovnem prostoru, v pritličju, v izmeri 388 m2,
v stavbi na naslovu Kardeljeva cesta 59, Maribor, in na
kleti, v izmeri 183 m2, ki se nahaja neposredno pred
stavbo na naslovu, Kardeljeva cesta 57, Maribor, in za
vzpostavitev pravnega naslova, 4. 6. 2014 izdalo sklep
o začetku postopka za vzpostavitev pravnih naslovov:
– prodajne pogodbe z dne 2. 3. 1990, sklenjene
med prodajalcem Tima Talis p.o., Maribor, in kupcem
ABC-Skupna finančna organizacija, n.sol.o., s katero je
prodajalec kupcu na javni dražbi prodal poslovne prostore v stanovanjskem objektu ''B'' S-23 na Kardeljevi cesti
59 v Mariboru, zgradba stoji na parcelni številki 100, k.o.
Radvanje, in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo
lastninske pravice v korist kupca;
– kupoprodajne pogodbe z dne 5. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem AGC-Skupna finančna organizacija, n.sol.o., in kupcem TP Prehrana trgovina na
malo p.o., Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal
poslovne prostore v stanovanjskem objektu ''B'' S-23
na Kardeljevi cesti 59 v Mariboru, objekt stoji na parc.
št. 100, k.o. Radvanje, v skupni izmeri 571 m2, pri čemer je v pritličnih prostorih 388 m2, v kletnih prostorih
pa 183 m2, in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo
lastninske pravice v korist kupca.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov 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 priglasiteljice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 6. 2014
N 543/2008

Os-3160/14

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine
na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in
o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni list
RS, št. 45/08 s spremembami, v nadaljevanju: ZVEtL)
na stavbi z naslovom Maribor, Kardeljeva cesta 55, 57,
59, 61, 63, na predlog priglasiteljev Jožefa Ploja, Kurirčkova ulica 33, Miklavž na Dravskem polju, in Marjane
Ploj, Kardeljeva cesta 57, Maribor, za vpis lastninske
pravice na stanovanju št. 149, v 10. nadstropju stavbe
na naslovu, Kardeljeva cesta 57, Maribor, in za vzpostavitev pravnega naslova, dne 1. 8. 2014, izdalo sklep
o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova:
pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 25. 4. 2000, sklenjene med SGP Stavbar-Podjetje Visoke gradnje d.o.o. v stečaju, Maribor,
Industrijska ulica 13, kot investitorjem oziroma prodajalcem, ki jo zastopa stečajna upraviteljica mag. Irena
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Lesjak, in Zlatorog d.d., Maribor, Ulica 10. oktobra 9,
ki jo zastopa direktorica mag. Dita Kastelic, davčna
številka 36671541, kot kupcem, s katero je prodajalec
kupcu prodal trisobno stanovanje št. 149, v 10. nadstropju, v izmeri 73,70 m2 s pripadajočim kletnim prostorom-shrambo, v izmeri 3,35 m2 v stanovanjski zgradbi
v Mariboru, Kardeljeva cesta 57, ki stoji na parc. št. 100,
k.o. Spodnje Radvanje, na Kardeljevi cesti 59 v Mariboru, zgradba stoji na parcelni številki 100, k.o. Radvanje,
in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske
pravice v korist kupca.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov 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 priglasiteljice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 8. 2014
N 502/2008

Os-3698/14

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne
lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Goriška ulica 11,
na predlog priglasiteljice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, 7. 10. 2014, izdalo sklep
o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova:
kupoprodajne pogodbe št. 9-T/P-94-190, z dne 5. 5.
1994, sklenjene med prodajalcem Cestno podjetje Maribor p.o., Iztokova ulica 30, Maribor, ki ga je zastopal
v.d. direktor Marjan Žinkovič in kupovalko Zavarovalnico
Maribor d.d., Cankarjeva 3, ki jo je zastopal direktor Drago Cotar, s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje št. 33, v V. nadstropju, v izmeri 62,53 m², v stavbi
na naslovu Maribor, Goriška ulica 11, na parceli št. 541,
k.o. Spodnje Radvanje, in na prodanem dovolil vknjižbo
lastninske pravice v korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist Zavarovalnice Maribor d.d.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 10. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
VL 88328/2014

Os-3700/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d.,
Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti
zastopnik Franc Props, po odvetnici Potočan Bojani Dalmatinova ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku Darku Rupič,
Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa začasni zastopnik odvetnik Nikola Maslovarić, Tržaška cesta 2, Ljub
ljana – dostava, zaradi izterjave 330,44 EUR, sklenilo:
dolžniku Darku Rupič, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
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Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Nikola Maslovarić, Tržaška cesta 2, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2014
In 1056/2009

Os-3734/14

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Bibijani Šilc, v izvršilni zadevi upnikov:
1. Raiffeisenbank Sued-Weststeiermark eGen,
Oberer Markt 9, ki ga zastopa Odvetniška družba Leljak, o.p., d.o.o., Partizanska c. 20, Maribor – dostava,
zaradi izterjave 19.490,03 EUR s pp (In 1056/2009),
zoper dolžnika: Ramo Balaj, Ob gozdu 10, Maribor in
Petra Balaj, oba bivališče v tujini: Dordstelaan 254 C 03,
NL 3073 GW Rotterdam, Nizozemska,
2. Julijana Kvas, Ob gozdu 10, Maribor, Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Iztok Skerbinek, Ob gozdu 10,
Maribor, Friderika Leb, Ob gozdu 10, Maribor, Rene
Leb, Ob gozdu 10, Maribor, Ivan Toplak, Ob gozdu 10,
Maribor, Anton Korošec, Ob gozdu 10, Maribor, Darko Peterec, Ob gozdu 10, Maribor, ki jih zastopa Staninvest d.o.o., zaradi izterjave 189,73 EUR s pp (VL
65504/2010);
3. Etažni lastniki večstanovanjske stavbe, Ob gozdu 10, Maribor, ki jih zastopa Staninvest d.o.o., Gregorčičeva 19, Maribor, zaradi izterjave 149,77 EUR s pp
(In 1998/2011), zoper dolžnico Petro Balaj,
4. JMSS Maribor, Grajski trg 1, Maribor, Jožef Bračko, Ob gozdu 10, Maribor, Maja Mozjan, Ob gozdu 10,
Maribor, Anton Korošek, Ob gozdu 10, Maribor, Julijana
Kvas, Ob gozdu 10, Maribor, ki jih zastopa Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zaradi izterjave 334,23 EUR s pp (VL 46319/2008),
5. Etažni lastniki večstanovanjske stavbe, Ob gozdu 10, Maribor, ki jih zastopa Staninvest d.o.o., Gregorčičeva 19, Maribor, zaradi izterjave skupne glavnice združenih izvršilnih zadev 6.683,53 EUR s pp
(In 1994/2011 in združeni),
6. Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Rihtar Matjaž, Resljeva 23, Ljubljana, zaradi izterjave 229,92 EUR s pp
(In 111/2013),
7. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva 19, Maribor, zaradi izterjave upnikove denarne terjatve v skupni višini
vseh združenih 2.157,64 EUR s pp (VL 178648/2011),
vsi (razen upnika pod točko1) zoper dolžnico Petro
Balaj, bivališče v tujini Dordtselaan 254 C 03, NL 3073
GW Rotterdam, Nizozemska, o postavitvi začasnega
zastopnika dolžnikoma Petri Balaj in Ramu Balaj, izven
naroka, 26. septembra 2014 sklenilo:
dolžnikoma Petri Balaj in Ramu Balaju, oba bivališče v tujini Dordtselaan 254, C 03, NL 3073 GW
Rotterdam, Nizozemska, se postavi začasni zastopnik
– odvetnik Robert Berkovič, Ulica škofa Maksimiljana
Držečnika 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnika ali njun pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 9. 2014
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Os-3682/14

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Nataliji Lebar v izvršilni zadevi upnice: 1. Nova
Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljub
ljana, 2. Marija Lihtenvalner, Krog, Murska ulica 104,
ki jo zastopa Karin Ščap Gubič, odvetnica v Murski
Soboti, 3. Nastran in Partner, finance, trgovina in svetovanje d.o.o., Pod Plevno 43, Škofja Loka, in 4. Nastran
in partner, finance, trgovina in svetovanje d.o.o., Pod
Plevno 43, Škofja Loka, zoper dolžnika Srečka Kropec,
Pesnica pri Mariboru 21, Pesnica pri Mariboru in Jakob
Gschiel-Gasse 2/19, AT, 8052 Graz, Avstrija, sedaj neznanega prebivališča zaradi izterjave 11.041,30 EUR,
36.641,97 EUR, 627,57 EUR in 1.406,56 EUR, vse s pp
dne 23. 7. 2014, sklenilo:
dolžniku Kropec Srečku, Pesnica pri Mariboru 21, in
Jakob-Gschiel-Gasse 2/19 AT 8052, Graz Avstrija, 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 Dejan Bačič iz Murske Sobote, ki bo
dolžnika v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler
dolžnik ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 7. 2014
N 14/2014

Os-3666/14

Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici Ireni Šik
Zabukovec v nepravdni zadevi predlagateljice Giovanne Andreuzza, Piazza della borsa 12, Trst, Italija, ki jo
zastopa Magda Mlač, odvetnica v Izoli, zoper nasprotne
udeležence: 1. Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran, 2.
John Poropat, neznanega bivališča in 3. Avgust Poropat,
neznanega bivališča, zaradi razdružitve solastnih nepremičnin (pcto. 97.703,20 EUR), ob uporabi 82. člena
zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP s sklepom
opr. št. N 14/2014 z dne 11. 7. 2014, postavilo tretjemu
nasprotnemu udeležencu Avgustu Poropatu začasnega
zastopnika odvetnika Roka Muniha iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal tretjega nasprotnega
udeleženca Avgusta Poropata v postopku vse do takrat,
dokler tretji nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 3. 10. 2014

Po poteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 12. 9. 2014
D 238/2014

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski postopek po pokojnem Dragutinu Juraču (v z.k. tudi Karol
Jurač), rojenem leta 1912, nazadnje stanujočem Čemehovec 39/25, Republika Hrvaška, ki je umrl 19. 5. 1932.
V zemljiški knjigi je vpisan kot solastnik do 6/64 parcele
št. 815/1, k.o. 1272 – Stara vas.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojnem, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 18. 9. 2014
IV D 186/2014

D 258/2013

Os-3479/14

Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v teku zapuščinski postopek po pokojni Kristini Lukež, rojeni 26. 8.
1964, nazadnje stanujoči Prešernova cesta 15, Brežice,
ki je umrla dne 23. 9. 2013.
Dediči I. in II. dednega reda so se dedovanju odpovedali. Ker sodišču niso znani dediči III. dednega
reda, pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine po pokojni Kristini Lukež, da se priglasijo
Okrajnemu sodišču v Brežicah, v enem letu od objave
tega oklica.

Os-3697/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št. IV
D 186/2014 v teku zapuščinski postopek po pokojni Ani
Vehovec, hčerki Jožefa Vehovca, rojeni 22. 7. 1923,
umrli 6. 11. 2013, nazadnje stanujoči na naslovu Klanska ulica 5, Medvode, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica je napravila lastnoročno oporoko z dne
7. 11. 1994, sodno oporoko z dne 21. 2. 1990 ter lastnoročno oporoko z dne 6. 4. 2010, vendar potrebuje sodišče za izvedbo zapuščinskega postopka tudi podatke
o zakonitih dedičih. Zapustnica je bila ob smrti samska,
otrok ni imela. Njena starša sta umrla pred njo, imela je
brata Ludvika Vehovca, sestro Jožefo Vehovec in brata
Jožeta Vehovca, ki pa so vsi umrli pred njo brez potomcev. S podatki o zakonitih dedičih tretjega dednega reda
sodišče ne razpolaga.
Sodišče zato 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. Po preteku tega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2014
D 411/2014

Oklici dedičem

Os-3480/14

Os-3758/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 18. 2. 1947 umrlem Šuligoj Jožefu, pokojnega Antona, rojenega 9. 3. 1866, z zadnjim stalnim
prebivališčem Vogrsko 6.
Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli v poštev
tudi dediči po zapustnikovi pokojni ženi Šuligoj Jožefi,
rojeni Murovec, ki je umrla dne 22. 1. 1957 in ostali morebitni dediči II. oziroma III. dednega reda (zapustnikovi
bratje ali sestre oziroma njihovimi dediči ali zapustnikovi
bratranci in sestrične oziroma njihovi dediči). Nihče od
navedenih sodišču ni znan.
Glede na to in na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se
priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te
objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka od-
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ločilo o zapuščini na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 10. 2014

Kolektivni delovni spori
X Pd 1091/2014

Os-3779/14

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi
49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem: 1. Marjana Blenkuš, Ulica prvoborcev 7, Ljub
ljana in 2. Ajda Kogovšek, Rakuševa ul. 8, Ljubljana
in nasprotnim udeležencem: Volilna komisija družbe
ŽELVA d.o.o., podjetja za usposabljanje in zaposlovanje
invalidov, Samova ul. 9, Ljubljana.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča,
imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku
s pisno vlogo.
Narok za glavno obravnavo je razpisan na dan
2. 12. 2014 ob 9. uri, v sobi št. 2/I. nadstropje Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ul. 14,
Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 15. 10. 2014
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
dne 15. 10. 2014
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Lorger Florjan, Parižlje 109, Braslovče, zavarovalno
polico, št. 50500002880, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica, d.d. gnj-334637
Režek Borut, Ob Pošti 6, Škofljica, zavarovalno
polico, št. 70000035717, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica, d.d. gnx-334623
Režek Borut, Ob Pošti 6, Škofljica, zavarovalno
polico, št. 50500093700, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica, d.d. gnw-334624
S&L Udoni d.o.o., Ankaranska cesta 7, 6000 Koper,
15 avtomobilskih polic: AZ polica od številke 1063561
do 1063575, in 15 zelenih kart od številke 133009 do
133023, last Zavarovalnice Grawe, d.d. Ob-3804/14
Štampar Dušan, Polzela 232, Polzela, zavarovalno
polico, št. 70000032640, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica – KDŽ. gnk-334636

Spričevala preklicujejo
Gošnik Edita, Tepanje 129, Slovenske Konjice,
diplomo Pravne fakultete Maribor, leto izdaje 2002.
gnz-334621

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2248479, tip
dokumenta
08-AZK-01/07,
št.
dokumenta
2248498–2248499, ime in priimek pooblaščenca: Irena
Majcen, šifra: 5804, PE: Maribor; tip dokumenta
PO-ŽK-12/12, št. dokumenta 08002236, tip dokumenta
08-AZK-01/07, št. dokumenta 2016491–2016496, tip dokumenta
08-AZK-01/07,
št.
dokumenta
2293208–2293209, ime in priimek pooblaščenca: Paljak
Vladimir, šifra: 4870, PE: Maribor; tip dokumenta 06ŽIV-06/11, št. dokumenta 00002195, tip dokumenta 06ŽIV-06/11, št. dokumenta 00002887, ime in priimek pooblaščenca: Bogdan Bernarda, šifra: 5532, PE: Ljubljana;
tip dokumenta 08-AZK-02/07, št. dokumenta 1605626,
ime in priimek pooblaščenca: Oberžan Bruno, šifra: 2707,
PE: Ljubljana; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2003789, ime in priimek pooblaščenca: Kropfl Jože,
šifra: 1106, PE: Maribor; tip dokumenta OBR.PV-2, št.
dokumenta 00049108–00049109, tip dokumenta
PO-ŽK-06/11, št. dokumenta 00004266, ime in priimek
pooblaščenca: Robert Črešner, šifra: 0178, PE: Maribor;
tip
dokumenta
08-AZK-01/07,
št.
dokumenta
1729252–1729260, ime in priimek pooblaščenca: Valdhuber Metka, šifra: 0883, PE: Maribor; tip dokumenta
08-AZK-01/07, št. dokumenta 1639756 -1639760, ime in
priimek pooblaščenca: Ivančič Antun, šifra: 0316, PE:
Ptuj; tip dokumenta 06-ŽIV-06/11, št. dokumenta
00003906, tip dokumenta 06-ŽIV-06/11, št. dokumenta

00005074, tip dokumenta 06-ŽIV-06/11, št. dokumenta
00002251–00002260, tip dokumenta 06-ŽIV-06/11, št.
dokumenta 00653552–00653560, ime in priimek pooblaščenca: Šnopl Gregor, šifra: 4598, PE: Maribor; tip dokumenta OBR.PV-2, št. dokumenta 00053101–00053105,
tip
dokumenta
07-AKA-01/07,
št.
dokumenta
00002186–0002190, tip dokumenta 07-AOD-01/07, št.
dokumenta 00387995–00388000, tip dokumenta 07AOD-01/07, št. dokumenta 2016957, tip dokumenta 07AOD-02/07, št. dokumenta 1484377, tip dokumenta 07AOD-02/07, št. dokumenta 1484383–1484384, ime in
priimek pooblaščenca: Šnopl Franc, šifra: 1195, PE: Maribor; tip dokumenta PO-ŽKA-03/13, št. dokumenta
08051393, tip dokumenta PO-ŽKA-03/13, št. dokumenta
08051394, ime in priimek pooblaščenca: Korošec Andrej,
šifra: 5431, PE: Maribor; tip dokumenta PO-ŽK-12/12, št.
dokumenta 008003126, ime in priimek pooblaščenca:
Krivec Danilo, šifra: 1102, PE: Maribor; tip dokumenta 08AZK-01/07, št. dokumenta 2491505, ime in priimek pooblaščenca: Lešnik Milan, šifra: 1112, PE: Maribor; tip dokumenta
08-AZK-01/07,
št.
dokumenta
1736301–1736320, ime in priimek pooblaščenca: Kavkler
Rosanda, šifra: 4417, PE: Maribor; tip dokumenta 06ŽIV-04/11, št. dokumenta 00000687, ime in priimek pooblaščenca: Metka Zelenko, šifra: 0953, PE: Maribor; tip
dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2614217, ime
in priimek pooblaščenca: Cebe Jani, šifra: 4418, PE: Maribor; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta
2073153, ime in priimek pooblaščenca: Koščak Zvezdana, šifra: 5102, PE: Maribor; tip dokumenta 06-ŽIV-04/11,
št. dokumenta 00001134, tip dokumenta 06-ŽIV-04/11, št.
dokumenta 00001138–00001141, tip dokumenta 06ŽIV-06/11, št. dokumenta 00001115, tip dokumenta 08AZK-01/07, št. dokumenta 2015317, tip dokumenta 08AZK-01/07, št. dokumenta 2047945–2047946, ime in
priimek pooblaščenca: Sklendar Venčeslav, šifra: 3212,
PE: Maribor; tip dokumenta 07-ZAT-18/06, št. dokumenta
00057904–00057906, ime in priimek pooblaščenca: Vake
Danijel, šifra: 1206, PE: Maribor; tip dokumenta 07ZAT-18/06, št. dokumenta 00057806, tip dokumenta 07ZAT-18/06, št. dokumenta 00057808, tip dokumenta 07ZAT-18/06, št. dokumenta 00057816, ime in priimek pooblaščenca: Mulec Ivana, šifra: 5267, PE: Maribor; tip
dokumenta 08-AOD-02/09, št. dokumenta 00066013, tip
dokumenta
08-AOD-02/09,
št.
dokumenta
00066015–00066017, tip dokumenta 08-AOD-02/09, št.
dokumenta 00066019–00066020, ime in priimek pooblaščenca: Vranker Borut, šifra: 0870, PE: Maribor; tip dokumenta 07-AKA-01/07, št. dokumenta 2061–2063, tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 1458363, tip dokumenta 08-AZK-02/07, št. dokumenta 1579043, tip dokumenta 08-AZK-02/07, št. dokumenta 1605714, tip dokumenta 07-AOD-01/07, št. dokumenta 000387931, tip
dokumenta
OBR.PV-2,
št.
dokumenta
000049126–00049127, ime in priimek pooblaščenca: Jožica Budna, šifra: 1024, PE: Maribor; tip dokumenta
OBR.PV-2, št. dokumenta 000053106–00053108, tip dokumenta OBR.PV-2, št. dokumenta 00053110, ime in
priimek pooblaščenca: Jure Skuber, šifra: 1184, PE: Maribor; tip dokumenta OBR.PV-2, št. dokumenta
0049116–0049117, tip dokumenta 07-AKA-01/07, št. dokumenta 00002036–00002040, tip dokumenta 07-
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AOD-01/07, št. dokumenta 00387536–00387540, ime in
priimek pooblaščenca: Valentan Dragica, šifra: 0884, PE:
Maribor; tip dokumenta OBR.PV-2, št. dokumenta
00049134–0049135, tip dokumenta OBR.PV-2, št. dokumenta 00049137, tip dokumenta O8-SVI-02/07, št. dokumenta 00000059451–00000059457, ime in priimek pooblaščenca: Blaž Lijana, šifra: 1015, PE: Maribor; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2123494, ime in
priimek pooblaščenca: Breznik Marija, šifra: 0137, PE:
Maribor; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta
1874249–1874250, ime in priimek pooblaščenca: Corso
Milan, šifra: 0164, PE: Maribor; tip dokumenta 08AZK-01/07, št. dokumenta 1984191–1984200, ime in
priimek pooblaščenca: Božak Viktor, šifra: 4848, PE:
Ljubljana; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta
2209239, ime in priimek pooblaščenca: Cvilak Miran, šifra: 4852, PE: Maribor; tip dokumenta OBR.PV-2, št. dokumenta 00049139, tip dokumenta OBR.PV-2, št. dokumenta 00049141, tip dokumenta OBR.PV-2, št. dokumenta 00049143, ime in priimek pooblaščenca: Koren
Janja, šifra: 1095, PE: Maribor; tip dokumenta 06ŽIV-04/11, št. dokumenta 00000630, ime in priimek pooblaščenca: Lešnik Milan, šifra: 1112, PE: Maribor; tip dokumenta 07-AOD-01/07, št. dokumenta 00722661, tip
dokumenta 07-AOD-01/07, št. dokumenta 00722663, tip
dokumenta
08-SVI-02/07,
št.
dokumenta
0059476–0059480, ime in priimek pooblaščenca: Justinek Sonja, šifra: 0350, PE: Maribor; tip dokumenta 08AZK-01/07, št. dokumenta 1736963, ime in priimek pooblaščenca: Lesjak Zdravko, šifra: 0487, PE: Maribor; tip
dokumenta
06-ŽIV-04/11,
št.
dokumenta
00001564–00001565, ime in priimek pooblaščenca: Klemen Razbočan Andreja, šifra: 4858, PE: Maribor; tip dokumenta 07-AOD-01/07, št. dokumenta 00816194, ime in
priimek pooblaščenca: Ritonja Peter, šifra: 0720, PE:
Maribor; tip dokumenta 08-SVI-02/07, št. dokumenta
0081140, ime in priimek pooblaščenca: Hedel Andrej, šifra: 0292, PE: Maribor; tip dokumenta OBR.PV-2, št. dokumenta 00053111–00053112, tip dokumenta 08AZK-01/07, št. dokumenta 1482997, tip dokumenta 08AZK-02/07, št. dokumenta 1484343–1484344, tip dokumenta 08-AZK-02/07, št. dokumenta 1484347, tip dokumenta 08-AZK-02/07, št. dokumenta 1484349–1484350,
ime in priimek pooblaščenca: Trstenjak Tatjana, šifra:
0864, PE: Maribor; tip dokumenta 06-ŽIV-06/11, št. dokumenta 000020000, tip dokumenta OBR.PV-2, št. dokumenta 00049112–000049113, tip dokumenta 07AOD-02/07, št. dokumenta 00060108, tip dokumenta 07AOD-01/07, št. dokumenta 00387526–00387528, ime in
priimek pooblaščenca: Damiš Milena, šifra: 0184, PE:
Maribor; tip dokumenta 07-AOD-01/07, št. dokumenta
00528426–00528430, tip dokumenta 08-AZK-02/07, št.
dokumenta 1602468–1602469, ime in priimek pooblaščenca: Večerjevič Rižnar Teja, šifra: 0888, PE: Maribor;
tip dokumenta 08-SVI-02/07, št. dokumenta 0081114, ime
in priimek pooblaščenca: Vesenjak Mihaela, šifra: 0899,
PE: Maribor; tip dokumenta 08-AZK-02/07, št. dokumenta 1605667, ime in priimek pooblaščenca: Schatz Zlatko,
šifra: 0739, PE: Maribor; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št.
dokumenta 1983288, tip dokumenta 08-AZK-01/07, št.
dokumenta 1983310, tip dokumenta 07-APT-02/07, št.
dokumenta 00000670, ime in priimek pooblaščenca: Avtocenter Ormož d.o.o., šifra: 0056, PE: Maribor; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 1909589, ime in
priimek pooblaščenca: Mihajlovič Janša Mateja, šifra:
4014, PE: Maribor; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2124907, ime in priimek pooblaščenca: Radivojevič Marjan, šifra: 1167, PE: Maribor; tip dokumenta 08AZK-01/07, št. dokumenta 2047529, ime in priimek poo-
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blaščenca: Skledar Jožica, šifra: 4744, PE: Maribor; tip
dokumenta 06-ŽIV-04/11, št. dokumenta 00001595, tip
dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2196401, ime
in priimek pooblaščenca: Večerjevič Laptuš Mateja, šifra:
4243, PE: Maribor; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 1874160, ime in priimek pooblaščenca: Potrč
Dušan, šifra: 0681, PE: Maribor; tip dokumenta 08AZK-01/07, št. dokumenta 1875971, ime in priimek pooblaščenca: Sadovnik Andreja, šifra: 1176, PE: Maribor; tip
dokumenta 06-ŽIV-04/11, št. dokumenta 00001081, tip
dokumenta 06-ŽIV-04/11, št. dokumenta 00000693, tip
dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2248683, ime
in priimek pooblaščenca: Kumer Tomaž, šifra: 1109, PE:
Maribor; tip dokumenta PO-FP-03/10, št. dokumenta
01186257, ime in priimek pooblaščenca: Šnopl Gregor,
šifra: 4598, PE: Maribor; tip dokumenta PO-FP-03/10, št.
dokumenta 01186283, ime in priimek pooblaščenca:
Oberžan Bruno, šifra: 2707, PE: Maribor; tip dokumenta
08-AZK-01/07, št. dokumenta 2103071–2103080, ime in
priimek pooblaščenca: Lorbek Drago, šifra: 1116, PE:
Maribor; tip dokumenta 06-ŽIV-06/11, št. dokumenta
000041006, ime in priimek pooblaščenca: Rakovnik Mateja, šifra: 5539, PE: Maribor; tip dokumenta 07AOD-01/07, št. dokumenta 00706817, tip dokumenta 08AZK-01/07, št. dokumenta 1875126–1875127, tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 1875134, tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2141737, ime in
priimek pooblaščenca: Kurečič Bojana, šifra: 4781, PE:
Maribor; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta
2236284, tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta
2236292–2236293, tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2236295–2236296, tip dokumenta 08AZK-01/07, št. dokumenta 2236304–2236305, ime in
priimek pooblaščenca: Beti Patricija, šifra: 4455, PE: Maribor; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta
2475215, ime in priimek pooblaščenca: Berek Boštjan,
šifra: 4695, PE: Maribor; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št.
dokumenta 2003706, ime in priimek pooblaščenca: Šega
Sonja, šifra: 4829, PE: Maribor; tip dokumenta 08AZK-01/07, št. dokumenta 1875068, tip dokumenta 08AZK-01/07, št. dokumenta 2446561, ime in priimek pooblaščenca: Štajmec Ljuba, šifra: 4492, PE: Maribor; tip
dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2209563, ime
in priimek pooblaščenca: Dolinšek Smiljana, šifra: 4783,
PE: Maribor; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2027865–2027866, tip dokumenta 08-AZK-01/07, št.
dokumenta 2257508, ime in priimek pooblaščenca:
Kranjc Branka, šifra: 4531, PE: Maribor; tip dokumenta
08-AZK-01/07, št. dokumenta 1924485, ime in priimek
pooblaščenca: Breznik Veronika, šifra: 4828, PE: Maribor;
tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2162188,
ime in priimek pooblaščenca: Kovačič Majda, šifra: 4667,
PE: Maribor; tip dokumenta 08-SVI-02/07, št. dokumenta
081125–081126, ime in priimek pooblaščenca: Žunko
Majda, šifra: 0987, PE: Maribor; tip dokumenta 08AZK-01/07, št. dokumenta 2697022, ime in priimek pooblaščenca: Dobranič Ivan, šifra: 4013, PE: Celje; tip dokumenta OBZ-PZZ 468, št. dokumenta 73900000717, tip
dokumenta 06-ŽIV-11/13, št. dokumenta 76100002603,
ime in priimek pooblaščenca: Derganc Leonida, šifra:
6075, PE: Celje; tip dokumenta 07-ZTA-18/06, št. dokumenta 52131–52140, ime in priimek pooblaščenca: Flucher Jože, šifra: 4990, PE: Celje; tip dokumenta 08AZK-01/07, št. dokumenta 2622114, ime in priimek pooblaščenca: Rupnik Marinka, šifra: 0731, PE: Maribor; tip
dokumenta PO-ŽKA-03/13, št. dokumenta 08070576, tip
dokumenta
PO-ŽKA-03/13,
št.
dokumenta
08070582–08070583, tip dokumenta PO-ŽKA-03/13, št.
dokumenta 08070588–08070590, tip dokumenta
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PO-ŽKA-03/13, št. dokumenta 08070596, tip dokumenta
PO-ŽKA-03/13, št. dokumenta 08070816–08070817, ime
in priimek pooblaščenca: Kopriva Iztok, šifra: 5870, PE:
Ljubljana; tip dokumenta 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta
76600009138, ime in priimek pooblaščenca: Dizdarevič
Hasan, šifra: 6062, PE: Ljubljana; tip dokumenta 08AZK-01/07, št. dokumenta 2204500, ime in priimek pooblaščenca: Darinka Knez, šifra: 4850, PE: Celje; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2636111–2639115,
ime in priimek pooblaščenca: Klenovšek Marko, šifra:
5925, PE: Celje; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2626009, tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2626011, tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2683329, tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2683338, ime in priimek pooblaščenca: Strle Jasmina, šifra: 5926, PE: Postojna; tip dokumenta 08AZK-01/07, št. dokumenta 2250075, tip dokumenta 08AZK-01/07, št. dokumenta 2436148, ime in priimek pooblaščenca: Slokar Lija, šifra: 5079, PE: Nova Gorica; tip
dokumenta
06-ŽIV-04/11,
št.
dokumenta
00002373–00002374, ime in priimek pooblaščenca: Rožič Gregor, šifra: 4410, PE: Nova Gorica; tip dokumenta
PO-ŽKA-03/13, št. dokumenta 08052119, ime in priimek
pooblaščenca: Dobra Katarina, šifra: 4115, PE: Ljubljana;
tip dokumenta 06-ŽIV-06/11, št. dokumenta 00000907,
ime in priimek pooblaščenca: Vidmar Gašper, šifra: 3919,
PE: Ljubljana; tip dokumenta 06-ZIV-08/13, št. dokumenta 00000437, ime in priimek pooblaščenca: Rojec Janez,
šifra: 3922, PE: Ljubljana. Ob-3777/14
Cimperman Samo, Gregorčičeva 27A, Ajdovščina,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500022462001,
izdal Cetis Celje, d.d. gnv-334625
Korez Mirko, Žahenberc 56C, Rogatec, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500004089010, izdal Cetis
Celje, d.d. gny-334622

Lana Cvikl, Sora 50H, Medvode, študentsko izkaznico, št. 20040052, izdala Pravna fakulteta. gnn-334633
MABOLES d.o.o., Lepovče 23, Ribnica, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500003671001, izdana na
ime Oblak Matija, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnt-334627
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana, veliki okrogli žig Konzulata RS
v Houstonu z zaporedno št. 1, z vsebino: REPUBLIKA
SLOVENIJA, KONZULAT HOUSTON, 1. Ob-3805/14
PRIMUS LOGISTIKA d.o.o., Tržaška cesta 65, Maribor, licenco, za prevoz blaga, št. GE004366/05711/005,
za vozilo 005, reg. št. MB NU-015. gnp-334631
PRIMUS LOGISTIKA d.o.o., Tržaška cesta 65, Maribor, licenco, za prevoz blaga, št. GE004366/05711/001,
za vozilo 001, reg. št. MB 26-01L. gno-334632
SILO Jeličić, d.o.o., Celjska cesta 7, Rogaška Slatina, dovolilnico, oznaka 070, za državo BiH, št. 4700.
gns-334628
SILO Jeličić, d.o.o., Celjska cesta 7, Rogaška Slatina, dovolilnico, oznaka države 070, za državo BiH,
št. 4701. gnr-334629
Silo Jeličić, d.o.o., Celjska cesta 7, Rogaška Slatina, dovolilnico, oznaka 070, za državo BiH, št. 4702.
gnq-334630
Starešinič Uroš, Hrast pri Vinici 26, Vinica, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500020399001, izdajatelj
Cetis Celje, d.d. gnl-334635
Šolinc Danči, Požnica 3, Laško, certifikat za NPK varnostnika, št. NPK-V-ev3287/i22-07/C20/8610.002.4.1.,
izdala Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. gnu-334626
Tekavc Boris, Ul. Br. Jančarjev 3, Vojnik, potrdilo
o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za
odgovorno osebo, št. 609613, izdalo Ministrstvo za promet, leto izdaje 1997. gnm-334634
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