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Javni razpisi
Ob-1015/15
Na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona
o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list
RS, št 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12
in 90/12 – ZdZPVHVVR) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
javni razpis
za dodelitev javnega pooblastila
za vodenje postopka uradne potrditve
semenskega materiala kmetijskih rastlin
A) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev javnega pooblastila za vodenje postopka uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin v skladu z Zakonom
o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list
RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09,
32/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) in predpisi, izdanimi na
njegovi podlagi (v nadaljevanju predpisi o trženju semenskega materiala) in sicer za:
– semena poljščin (žit, krmnih rastlin in pese, oljnic
in predivnic) in
– semenskega krompirja
na podlagi pogojev, ki jih določa 3. člen Pravilnika
o tehničnih, prostorskih, strokovnih in organizacijskih
pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje
semenskega materiala kmetijskih rastlin (Uradni list RS,
št. 117/03, 34/04 – popr., 135/04, 68/05 in 105/06), ter
meril, določenih v točki F) tega javnega razpisa.
B) Upravičenci do vložitve vloge
Zainteresirane pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti tehničnega preizkušanja in analiziranja ali podobnih dejavnosti v skladu
s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti
(v nadaljnjem besedilu: vlagatelji).
C) Vloga in priloge k vlogi
Vlagatelji morajo v vlogi navesti naslednje podatke
in priložiti naslednja dokazila, izjave ali druge dokumente:
1. podatke o vlagatelju, ki se prijavlja na javni razpis:
– naziv in sedež ali osebno ime in naslov stalnega
prebivališča, davčno številko, matično številko poslovnega subjekta ali enotno matično številka občana, osebno
ime zastopnika, telefon, telefaks, naslov elektronske
pošte,
– o pravni organizacijski obliki poslovnega subjekta,
podružnice ali podružnice tujih poslovnih subjektov,

– za podružnice: vrsto podružnice, za podružnice
tujih poslovnih subjektov tudi državo sedeža poslovnega subjekta;
2. podatke o vrstah ali skupinah kmetijskih rastlin iz
točke A) tega javnega razpisa, na katere se nanaša vloga;
3. akt o ustanovitvi ali statut poslovnega subjekta,
ki vlaga vlogo;
4. akt ali drug uradni dokument, iz katerega je
razvidna notranja organizacija in sistemizacija delovnih
mest vlagatelja;
5. poslovnik kakovosti, kot ga določa standard SIST
EN 17020: Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo (ISO/IEC
17020:2012), ali standard SIST EN 17065:2012: Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za organe, ki certificirajo
proizvode, procese in storitve (ISO/IEC 17064:2012),
oziroma najmanj:
– elemente, določene v tretjem odstavku 4. člena
Pravilnika o tehničnih, prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin,
– podatke o osebi, ki bo pristojna za zagotavljanje
vpeljevanja, izvrševanja in vzdrževanja sistema kakovosti, kot je določeno s poslovnikom kakovosti,
– podatke o osebi, ki bo odgovorna za poročanje
upravnemu organu vlagatelja o izvajanju,
– določil iz poslovnika kakovosti z namenom pregledovanja in izboljševanja sistema kakovosti;
6. dokazila o kadrovski, strokovni in tehnični usposobljenosti:
– dokazilo o imenovanju osebe, ki je odgovorna za
vodenje sistema kakovosti,
– dokazilo o pooblastitvi ene ali več oseb, ki vodi ali
odloča v upravnem postopku,
– podatke o številu zaposlenih in njihovi strokovni
usposobljenosti (izobrazba, delovne izkušnje, strokovna
izpopolnjevanja, izkušnje pri organiziranju izvajanja pregledov semenskih posevkov ali nasadov ter vzorčenj in
testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin),
– izjavo o razpolaganju z ustreznimi poslovnimi prostori za opravljanje vseh nalog, povezanih z uradno
potrditvijo (lastništvo ali najem),
– izjavo o razpolaganju s tehnično opremo za izvajanje predpisanih vzorčenj in testiranj semenskega
materiala posamezne skupine kmetijskih rastlin v skladu
s predpisi o trženju ter za tiskanje oziroma izdajo uradnih etiket in potrdil,
– izjavo o razpolaganju z ustrezno računalniško
opremo, ki bo omogočala varno izmenjavo informacij
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z Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu:
Uprava);
7. pogodbo oziroma drugo listino, ki v primeru iz
tretjega odstavka 3. člena Pravilnika o tehničnih, prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora
izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin dokazuje, da so pogoji iz 3. člena
navedenega pravilnika izpolnjeni tudi v primeru, ko se
posamezne naloge v postopku uradne potrditve izvajajo
z zunanjimi laboratoriji ali strokovnimi delavci;
8. okvirne cene oziroma stroške postopka uradne
potrditve semenskega materiala posamezne skupine
kmetijskih rastlin iz točke A) tega javnega razpisa;
9. podpisano izjavo, da vlagatelj ni v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave;
10. vlagatelj, ki je tuja fizična ali pravna oseba, mora
vložiti vlogo v slovenskem jeziku in priložiti izjavo, da
bodo postopki uradne potrditve in vodenje dokumentacije potekali v slovenščini.
Vlagatelji, ki so akreditirani v skladu s standardom
SIST EN 17020 ali SIST EN 17065, izkažejo izpolnjevanje pogojev iz 4. in 5. točke prejšnjega odstavka le
s predložitvijo ustrezne akreditacijske listine.
D) Način in rok za vložitev vlog
Pisne vloge z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili
iz točke C) tega javnega razpisa se pošlje priporočeno
po pošti ali vloži osebno na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, do 20. marca 2015. Za pravočasno vložene vloge se štejejo tudi vloge, ki so oddane
priporočeno po pošti do izteka dne 20. marca 2015.
Vse pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom in označene z besedami: »Za
javni razpis za imenovanje organa za potrjevanje – Ne
odpiraj«.
E) Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje, pregled in ocenitev vlog, prispelih na
javni razpis, izvede komisija, ki jo je imenovala direktorica Uprave z odločbo št. U3431-18/2014/1 z dne 2. 11.
2014. Na predlog komisije imenuje direktorica Uprave
z odločbo enega ali več organov za potrjevanje za vsako skupino kmetijskih rastlin iz točke A) tega javnega
razpisa.
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
25. marca 2015 ob 10. uri na Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, soba 614b (VI. nadstropje).
Prepozno prispele vloge se zavržejo.
Nepopolne vloge se zavržejo, če ne bodo dopolnjene v osmih dneh od vročitve pisnega poziva za dopolnitev vloge.
Če vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za imenovanje
oziroma ne dosega minimalnega števila točk, se vloga
zavrne.
Za vsako posamezno skupino kmetijskih rastlin iz
točke A) tega javnega razpisa se izbere en ali več organov za potrjevanje.
Če za posamezno skupino kmetijskih rastlin iz točke A) tega javnega razpisa ne izpolnjuje pogojev noben
vlagatelj, se razpis ponovi samo za to skupino kmetijskih
rastlin.
Vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 14 dni od ocenjevanja vlog.
Komisija si pridržuje pravico, da izjave, ki jih predložijo vlagatelji kot dokazila za izpolnjevanje pogojev iz
3. člena Pravilnika o tehničnih, prostorskih, strokovnih
in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin,
dodatno preveri pri vlagatelju.
F) Merila za izbor
Za izbiro mora vlagatelj izpolnjevati vse pogoje iz
3. člena Pravilnika o tehničnih, prostorskih, strokovnih in
organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za
potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin in
doseči najmanj 20 točk na podlagi naslednjih kriterijev:
a) akreditacija (maks. možno št. točk: 15):
vlagatelj je akreditiran v skladu s standardom:
– SIST EN 17020 ali SIST EN 17065 – 10 točk,
– SIST EN 17025: Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev
(ISO/IEC 17025:2005/Cor.1:2006) – 5 točk,
– SIST EN 9001: Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve (ISO 9001:2008) – 5 točk;
b) izvajanje uradne potrditve (certificiranja), uradnih pregledov oziroma vzorčenj in testiranj v skladu
s predpisi o trženju oziroma fitosanitarnih (zdravstvenih)
pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno
varstvo rastlin (maks. možno št. točk: 20):
vlagatelj izvaja:
– postopek uradne potrditve semenskega materiala pri 3 ali več vrstah ali skupinah kmetijskih rastlin
– 10 točk,
– postopek uradne potrditve semenskega materiala
pri 1 – 3 vrstah ali skupinah kmetijskih rastlin v skladu
s predpisi o trženju – 5 točk,
– fitosanitarne (zdravstvene) preglede rastlin za saditev, vključno z odvzemom vzorcev – 5 točk,
– vzorčenje in laboratorijsko testiranje kakovosti
semenskega materiala kmetijskih rastlin oziroma laboratorijske (diagnostične) in druge teste pri rastlinah za
saditev – 5 točk;
c) cena (maks. možno št. točk: 10):
– najnižja cena – 10 točk,
– cena je do 20 % višja kot najnižja cena – 7,5 točk,
– cena je več kot 20 in do 40 % višja kot najnižja
cena – 5 točk,
– cena je več kot 40 % višja kot najnižja cena –
2,5 točke.
V primeru, da je na javni razpis prispela samo ena
vloga, mora vlagatelj doseči najmanj 15 točk, ker se merilo najnižje cene ne upošteva pri točkovanju.
G) Podelitev javnega pooblastila ter sklenitev pogodbe
Na predlog komisije predstojnik Uprave z odločbo
imenuje organe za potrjevanje za posamezno skupino
kmetijskih rastlin iz točke A) tega javnega razpisa ter jim
podeli javno pooblastilo za vodenje postopka uradne
potrditve. Na podlagi odločbe se sklene z imenovanimi
organi za potrjevanje, pogodbo, v kateri se podrobneje
opredeli medsebojno pogodbeno razmerje.
H) Informacije
Dodatne informacije o javnem razpisu so na voljo pri
Marinki Pečnik na Upravi Republike Slovenije za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, tel. 01/300-13-93,
e-pošta: marinka.pecnik@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Uprava Republike Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin
Ob-1005/15
Na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika
Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije
ter njegovih sprememb in dopolnitev, Sklepa Komisije
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za nadzor nad državnimi pomočmi (številka priglasitve
0008-5715334-2000/VI z dne 20. 4. 2004) ter na podlagi
zakonsko zagotovljenih proračunskih sredstev RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o. Trbovlje objavlja
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev
iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja
presežnih delavcev RTH za leto 2015
Naročnik javnega razpisa: RTH, Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so sredstva državnih pomoči v obliki premij, ki predstavljajo finančno spodbudo
za samozaposlovanje in prezaposlovanje presežnih delavcev RTH.
Z izbranim prijaviteljem bo družba RTH d.o.o. sklenila pogodbo o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi
presežnega delavca, v kateri se določijo: višina premije, obveznosti prejemnika sredstev, roki za predložitev
dokazil o izpolnjevanju obveznosti, instrumenti zavarovanja, s katerimi prejemnik sredstev jamči izpolnitev
obveznosti, rok in pogoji za izplačilo premije.
Osnovni pogoji za prijavo na razpis
Prijavitelji morajo predložiti vse dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji.
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe (samostojni podjetniki, zadruge, zavodi - za tisti del dejavnosti, ki ni financiran iz
proračuna), ki imajo potrebo po delavcih, katerih kvalifikacijska struktura ustreza razpoložljivim presežnim
delavcem RTH, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik,
b) so kapitalsko ustrezni,
c) nad njimi ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
d) eno leto pred prijavo na razpis niso odpustili
nobenega zaposlenega kot trajno presežnega delavca,
e) za isti namen niso prejeli sredstev iz drugih javnih virov,
f) imajo do RTH poravnane vse zapadle obveznosti in
g) imajo pisno soglasje presežnega delavca RTH,
ki v letu 2015 ne izpolnjuje pogojev za redno ali izredno
obliko upokojitve oziroma ne izpolnjuje pogojev iz druge
alineje drugega odstavka 114. člena ZDR-1.
2. presežni delavec družbe RTH d.o.o. Trbovlje, ki
se želi samozaposliti kot samostojni podjetnik, če izpolnjuje naslednje pogoje:
a) ima pri AJPES registrirano dejavnost, s katero se
namerava ukvarjati,
b) ima pri banki odprt transakcijski račun svojega
podjetja in
c) v letu 2015 ne izpolnjuje pogojev za redno ali
izredno obliko upokojitve oziroma ne izpolnjuje pogojev
iz druge alineje drugega odstavka 114. člena ZDR-1.
Orientacijska vrednost sredstev
Za leto 2015 so na voljo sredstva v višini
527.896 EUR.
Način oddaje vloge na razpis
Vloge na razpis se v skladu s prejetimi navodili iz
razpisne dokumentacije pošljejo priporočeno na naslov RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, ali osebno oddajo v tajništvu
družbe RTH d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, v zaprti
ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – Vloga za dodelitev
premije« in s polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni
strani.
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Vloge, ki ne bodo pravilno označene, komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.
Rok za oddajo na razpis in informacija o datumu
odpiranja vlog
Zainteresirane prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje za
prijavo na razpis, pozivamo, da oddajo svoje vloge do
srede, 11. 2. 2015 do 12. ure. Prvo odpiranje vlog bo
izvedeno isti dan ob 13. uri. Odpiranje vlog ni javno.
Vloge, ki bodo prispele na naslov RTH po prvem
odpiranju, bo strokovna komisija obravnavala enkrat
mesečno vse do porabe sredstev.
Obveščanje o izboru
Izbrani prijavitelji bodo po opravljenih formalnostih
na svoj naslov prejeli sklep o dodelitvi premije in poziv
k podpisu pogodbe o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi.
Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetu (www.rth.si) in v tajništvu sedeža družbe RTH, Trg
revolucije 12, Trbovlje. Za dodatne informacije smo na
voljo na e-mail: info@rth.si, kjer so na razpolago tudi vsa
dodatna pojasnila in informacije.
RTH si pridružuje pravico do spremembe višine
razpisanih sredstev, v primeru spremenjenih pogojev
poslovanja družbe.
RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.
Ob-4310/14
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in
15/03 – ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS 1011 in 3/13), 8. in 11. člena
Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa
športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 6/2010, 13/2011, 1/2013 in 15/2013)
in Letnega programa športa v Mestni občini Velenje
za leto 2015 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 39/2014) objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa v Mestni občini Velenje
iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: MOV).
2. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine
ter razvojne in strokovne naloge v športu (podrobnejši
opis vsebin je v navodilih za izpolnitev ter oddajo razpisnih obrazcev):
2. 1. Vsebine ter razvojne in strokovne naloge, na
katere se lahko prijavijo izvajalci letnega programa športa v Mestni občini Velenje:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– športna rekreacija;
– šport invalidov;
– organizacija športnih prireditev;
– delovanje zvez in društev, ustanovljenih za območje Mestne občine Velenje.
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2. 2. Vsebine ter razvojne in strokovne naloge, na
katere se lahko prijavijo občinske športne zveze:
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
– mednarodna in medobčinska dejavnost v športu;
– priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam;
– spodbujanje vrhunskega športa;
– opismenjevanje predšolskih in šoloobveznih otrok
v smučanju.
2. 3. Nadpovprečni športni dosežki športnih društev
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Izvajalci letnega programa športa, ki lahko kandidirajo na javnem razpisu so:
– športna društva;
– občinske športne zveze;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti
v športu oziroma povezane s športom.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo
tisti izvajalci iz prejšnjega odstavka javnega razpisa, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Velenje. V primeru
organizacij, ki združujejo člane na področju regije, se
upošteva število članov s stalnim prebivališčem v Mestni
občini Velenje;
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na
športnem področju že več kot dve leti in najmanj tako
dolgo že delujejo na območju MOV ali neprekinjeno
zakonito nadaljujejo dejavnost športnega društva, ki je
bilo registrirano za opravljanje dejavnosti na športnem
področju več kot dve leti in je najmanj tako dolgo že delovalo na območju MOV;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske (strokovne kadre z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljenostjo za opravljanje športne
dejavnosti izvajalca) in organizacijske pogoje za izvedbo
prijavljenih športnih programov;
– da prijavljajo program športa, ki je predmet javnega razpisa;
– izvajalci, ki so športna društva, imajo urejeno
članstvo in evidenco o registriranih tekmovalcih za programe, s katerimi kandidirajo na javni razpis;
– imajo za prijavljene programe športa organizirano
redno športno vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen
v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratne
akcije ali pa je s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja
letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/2010, 13/2011,
1/2013 in 15/2013 v nadaljevanju: pravilnik) za specifični
program oziroma športno panogo drugače določeno;
– da izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom in javnim razpisom;
– imajo poravnane vse obveznosti do MOV.
4. Merila za vrednotenje športnih programov
Športni programi bodo izbrani in sofinancirani na
podlagi pogojev in meril za vrednotenje, ki so določena
v pravilniku in v tem razpisu.
4. 1. Za razdelitev sredstev pod točko 2. 1. in 2. 2.
se upoštevajo pogoji in merila za vrednotenje, ki so določena v pravilniku, razen za zadnjo alinejo točke 2.2.,
kjer se upoštevajo naslednja merila:
Vrtci na smučeh – tečaji smučanja za predšolske
otroke
Za program »Vrtci na smučeh « se lahko sofinancira strokovni kader za izvedbo 2 urnega tečaja smučanja za otroke v vrtcu na skupino, v kateri je največ 6 in
najmanj 3 otroci. Občinski program »Vrtci na smučeh«
se izvaja po terminskem programu dogovorjenem med
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pristojnim uradom MOV, vodstvom Vrtca Velenje in izbranim izvajalcem.
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– izvajalec oziroma njegov partner podizvajalec
mora imeti v svojih aktih opredeljeno izvajanje športno
tekmovalne dejavnosti in mora biti včlanjen v nacionalno
panožno športno zvezo s področja smučanja;
– za vodenje programa mora izvajalec oziroma njegov podizvajalec zagotoviti strokovni kader, ki mora
imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno
usposobljenost za opravljanje strokovno-organizacijskega dela v športu;
– za izpeljavo-izvedbo programa mora izvajalec oziroma njegov podizvajalec zagotoviti ustrezen strokovni
kader z ustrezno licenco za poučevanje smučanja.
Merila za sofinanciranje programa Vrtci na smučeh so:
Merilo
Cena programa na udeleženca
Reference s področja učenja smučanja za
otroke in mladino
Reference s področja organizacije in izvedbe zahtevnejših športnih programov
Zadostno število stalnega in usposobljenega strokovnega kadra z ustrezno licenco

Št. točk
0 – 40
0 – 20
0 – 20
0 – 20

Za izvedbo programa se izbere vloga izvajalca, ki
zbere največje število točk.
Naučimo Velenje smučati – tečaji smučanja za
učence šoloobveznih otrok
Za program »Naučimo Velenje smučati« se lahko
sofinancira strokovni kader, smučarske karte in prevozni
stroški za izvedbo 10-urnega tečaja smučanja v 5. razredu na skupino, v kateri je največ 8 in najmanj 5 otrok.
Občinski tečaji smučanja se izvajajo po terminskem
programu dogovorjenem med pristojnim uradom MOV,
vodstvi šol in izbranim izvajalcem.
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– izvajalec oziroma njegov partner podizvajalec
mora imeti v svojih aktih opredeljeno izvajanje športno
tekmovalne dejavnosti in mora biti včlanjen v nacionalno
panožno športno zvezo s področja smučanja;
– za vodenje programa mora izvajalec oziroma njegov podizvajalec zagotoviti strokovni kader, ki mora
imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno
usposobljenost za opravljanje strokovno-organizacijskega dela v športu;
– za izpeljavo-izvedbo programa mora izvajalec zagotoviti ustrezen strokovni kader z ustrezno licenco za
poučevanje smučanja.
Merila za sofinanciranje programa Naučimo se
smučati so:
Merilo
Cena programa na udeleženca
Reference s področja učenja smučanja za
otroke in mladino
Reference s področja organizacije in izvedbe zahtevnejših športnih programov
Zadostno število stalnega in usposobljenega strokovnega kadra z ustrezno licenco

Št. točk
0 – 40
0 – 20
0 – 20
0 – 20

Za izvedbo programa se izbere vloga izvajalca, ki
zbere največje število točk.
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4. 2. Za razdelitev sredstev pod točko 2. 3. se upoštevajo prijavljeni podatki iz točke 2. 1.
Razmerje predvidenih sredstev sofinanciranja iz
točke 5. 3. je za kolektivne športe 85 % in za individualne športe 15 %.
4. 3. Merila za vrednotenje programov pod točko
2. 3. so naslednja:
4. 3. 1. Individualni športi: sredstva za individualne
športe se razdelijo 93 % na olimpijske športe in 7 % za
neolimpijske športe. Upoštevajo se merila iz 55., 58. in
61. člena pravilnika.
4. 3. 2. Kolektivni športi:
4. 3. 2. 1. Članstvo: 0 – 50 = 1 točka, 51 – 100 =
2 točki, 101 – 130 = 3 točke, 131 – 150 = 6 točk, 151
– 200 = 20 točk, 201 – 300 = 50 točk, več kot 300 =
100 točk.
4. 3. 2. 2. Rezultati o uvrstitvi ekipe v sezoni
2013/2014 oziroma v letu 2014: nastop v 1. članski
državni ligi = 5 točk, osvojitev prvega mesta v ligaškem
sistemu tekmovanja oziroma naslov pokalnega prvaka
v večstopenjskem sistemu tekmovanj = 30 točk, udeležba članske ekipe v evropskem pokalnem tekmovanju – pokal državnih prvakov, pokal pokalnih prvakov,
pokal evropske zveze oziroma evropska liga prvakov
= 100 točk.
4. 3. 2. 3. Število kategoriziranih športnikov mednarodnega in svetovnega razreda: 0 – 3 = 15 točk, 4 – 10 =
30 točk, 11 – 20 = 60 točk, nad 20 = 120 točk.
4. 3. 2. 4. Število članskih ekip v ligaškem sistemu
tekmovanj: do 15 = 1 točka, 16 – 30 = 25 točk, nad 30
= 50 točk.
4. 3. 2. 5. Število klubov v panožni športni zvezi
v članski kategoriji: 0 – 20 = 1 točka, 21 – 40 = 2 točki, 41
– 60 = 5 točk, 61 – 100 = 10 točk, 101 – 200 = 15 točk,
nad 201 = 20 točk.
Število članskih klubov v nacionalni panožni zvezi
in število članskih klubov v ligaških sistemih tekmovanj
– ločeno moški / ženske, se dokaže s potrdilom nacionalne panožne zveze (obvezna priloga obrazca 2).
5. Okvirna višina razpoložljivih sredstev in rok za
porabo sredstev
5. 1. Okvirna višina razpisanih sredstev za vsebine,
razvojne in strokovne naloge pod zaporedno točko 2.1.
za leto 2015 znaša 300.000,00 EUR.
5. 2. Okvirna višina razpisanih sredstev za vsebine,
razvojne in strokovne naloge pod zaporedno točko 2.2.
za leto 2015 znaša 58.500,00 EUR.
5. 3. Okvirna višina sofinanciranja nadpovprečnih
športnih dosežkov pod zaporedno točko 2.3. znaša
300.000,00 EUR oziroma je v višini likvidnostnih možnosti, opredeljenih z veljavnim proračunom Mestne
občine Velenje za leto 2015.
Mestna občina Velenje bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju na tem javnem razpisu izbranih programov za čas od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
Pogodbeno dodeljena sredstva za izvajanje programov
po pogodbah iz predhodnega odstavka morajo biti porabljena v letu 2015.
6. Rok za prijavo na javni razpis in način prijave
Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo prijavitelji oddati osebno v zaprti ovojnici v vložišču
na naslovu: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje najkasneje do 9. 2. 2015 do 15. ure ali oddati
po pošti, kot priporočeno pošiljko do 9. 2. 2015. Naslov
na ovojnici mora biti: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje, s pripisom »Javni razpis 2015 – Šport
(Ne odpiraj!)«.
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Na sprednji levi zgornji strani ovojnice mora biti naveden popoln naziv in naslov prijavitelja.
Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma nepravilno označene prijave ter prijave, ki ne bodo
oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, ali pa ne bodo izpolnjevale osnovnih razpisnih pogojev, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Kolikor prijavitelj prijavlja več športnih programov mora:
– vsak program prijaviti na ločenem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem
izvodu (na enem obrazcu) za vse prijavljene programe.
Prijava mora vsebovati vse podatke in dokazila,
ki so zahtevana v razpisnih obrazcih oziroma razpisni
dokumentaciji.
7. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odločitev
Javno odpiranje prijav, ki ga bo izvedla Komisija za
šport (v nadaljevanju: komisija) bo izvedeno 11. 2. 2015
ob 13. uri v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti,
4. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje.
Komisija bo odprla samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki so jih vložile
upravičene osebe in ki vsebujejo prijave na javni razpis,
in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile dostavljene.
Na odpiranju bo komisija ugotavljala pravočasnost in
popolnost prijav.
Prijavitelji, ki bodo v razpisnem roku predložili nepopolne prijave, bodo v roku 8 dni od odpiranja prijav
pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijave morajo biti
dopolnjene najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema
pisnega poziva za dopolnitev prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku,
bodo zavržene.
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih
prijav ter pripravila predlog izbora izvajalcev in delitve
razpoložljivih proračunskih sredstev za izvajanje letnega
programa športa ter ga predložila v odločitev županu
MOV oziroma osebi, ki bo od njega pooblaščena za
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Župan MOV ali od župana pooblaščena oseba bo
izdal(a) sklepe o izboru izvajalcev in višini sredstev, s katerimi bodo programi sofinancirani iz proračuna MOV
za leto 2015 ter izvajalce pozval(a) k podpisu pogodbe.
Zoper sklep o izboru bo možna pritožba v roku
8 dni od prejema sklepa o izboru. O pritožbi bo odločil
župan MOV.
Če se izvajalec v roku osem dni od prejema sklepa
nanj ne pritoži ali pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev
sredstev.
8. Dvig razpisne dokumentacije in pridobivanje informacij o javnem razpisu
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni
dan na naslovu: Mestna občina Velenje – Sprejemna
pisarna (kletni prostori, soba št. 11), Titov trg 1, Velenje.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne
občine Velenje, vsak delovni dan po tel. 03/896-16-77,
pri Simoni Pogorelčnik oziroma na elektronskem naslovu: simona.pogorelcnik@velenje.si.
Mestna občina Velenje
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Javne dražbe
Ob-1010/15
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad,
Ljubljana, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, na podlagi 20. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS,
št. 6/11), prve alineje prvega odstavka 20. člena, tretjega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 –
ZDU-1I) in 30.–34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) razpisuje
elektronsko javno dražbo, št. 1-2015
za prodajo poslovnih prostorov v Zelenem gaju
na Brdu v Ljubljani
I. Predmet prodaje in izklicna cena:
1. Poslovni prostor s komercialno oznako
LBR5FL04 v pritličju poslovno – stanovanjske stavbe,
z naslovom Ljubljana, Ulica Angele Vode 7, v izmeri 38,4 m2, k.o. Vič (1723) – identifikator: 1723-9927-53.
Vrednost: 48.100,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter
– pripadajoči parkirni mesti s komercialnima
oznakama 133 in 134 v 1. etaži (podzemni garaži)
v skupni izmeri 25,0 m2, k.o. Vič (1723) – identifikatorja: 1723-9926-128 in 1723-9926-129. Vrednost:
18.400,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter
– nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 12,0 m2,
k.o. Vič (1723) z ID znakom 1723-1393/42-0. Vrednost:
2.000,00 EUR, brez 22 % DDV-ja.
Izklicna cena za nepremičnine pod točko 1. skupaj
znaša 83.570,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem.
2. Poslovni prostor z oznako LBR5FL05 v pritličju
poslovno – stanovanjske stavbe, z naslovom Ulica Angele Vode 7, v izmeri 73,0 m2, k.o. Vič (1723) – identifikator: 1723-9927-54. Vrednost: 79.000,00 EUR, brez
22 % DDV-ja ter
– pripadajoči parkirni mesti 193 in 194 v 1. etaži
(podzemni garaži) v skupni izmeri 25,0 m2, k.o. Vič
(1723) – identifikator: 1723-9926-179 in 1723-9926-180.
Vrednost: 18.400,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter
– nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 21,0 m2,
k.o. Vič (1723) z ID znakom 1723-1393/43-0. Vrednost:
3.500,00 EUR, brez 22 % DDV-ja.
Izklicna cena za nepremičnine pod točko 2. skupaj
znaša 123.098,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem.
3. Poslovni prostor z oznako LBR5FL02 v pritličju
poslovno – stanovanjske stavbe, z naslovom Ulica Angele Vode 17, v izmeri 38,3 m2, k.o. Vič (1723) – identifikator: 1723-9928-80. Vrednost: 48.000,00 EUR, brez
22 % DDV-ja ter
– pripadajoči parkirni mesti 255 in 256 v 1. etaži
(podzemni garaži) v skupni izmeri 25,0 m2, k.o. Vič
(1723) – identifikator: 1723-9926-259 in 1723-9926-260.
Vrednost: 18.400,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter
– nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 12,0 m2,
k.o. Vič (1723) z ID znakom 1723-1393/45-0. Vrednost:
2.000,00 EUR, brez 22 % DDV-ja.
Izklicna cena za nepremičnine pod točko 3. skupaj
znaša 83.448,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem.
4. Poslovni prostor z oznako LBR5FL03 v pritličju
poslovno – stanovanjske stavbe, z naslovom Ulica An-
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gele Vode 17, v izmeri 37,1 m2, k.o. Vič (1723) – identifikator: 1723-9928-79. Vrednost: 46.500,00 EUR, brez
22 % DDV-ja ter
– pripadajoči parkirni mesti 329 in 330 v 1. etaži
(podzemni garaži) v skupni izmeri 25,0 m2, k.o. Vič
(1723) – identifikator: 1723-9926-312 in 1723-9926-313.
Vrednost: 18.400,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter
– nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 12,0 m2,
k.o. Vič (1723) z ID znakom 1723-1393/46-0. Vrednost:
2.000,00 EUR, brez 22 % DDV-ja.
Izklicna cena za nepremičnine pod točko 4. skupaj
znaša 81.618,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem.
Opis predmeta prodaje:
Splošen opis:
Poslovni prostori se nahajajo v novozgrajeni soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani. Nahajajo se v sklopu dveh stanovanjsko – poslovnih stavb. Zgrajeni so
bili na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja,
št. 351-2399/2007-38 z dne 5. 2. 2009, izdajateljice
Upravne enote Ljubljana, Izpostava Vič – Rudnik in
nimajo pridobljenega uporabnega dovoljenja, ki ga bo
moral za vsak poslovni prostor pridobiti novi lastnik glede na dokončanje.
Na nadkritih prostorih pred lokali – parc. št. 1393/42,
1393/43, 1393/45 in 1393/46, vse k.o. Vič (1723), sta
trenutno vknjiženi dve nepravi stvarni služnosti in sicer
v korist Elektro Ljubljane, d. d. (za potrebe elektro kabelske kanalizacije) in v korist Mestne občine Ljubljana (za
izgradnjo javne ceste in komunalne infrastrukture) – ID
omejitve 11089322 in 14626365.
Podrobnejši opis:
izhaja iz tehnično komercialnega opisa in komercialnih skic, ki so skupaj priloge besedila te elektronske
javne dražbe in so objavljene na spletni strani Stanovanjskega sklada RS: http://ssrs.si/si/757/pozivi-in-razpisi/druge-objave/javna-dra %C5 %BEba.html.
II. Ogled nepremičnin, številka sklica, znesek varščine, način poteka elektronske javne dražbe in datum
izvedbe elektronske javne dražbe:
a) Ogled nepremičnin bo možen na sami lokaciji dne 22. in 23. januarja 2015, v času med 10. in
14. uro po predhodnem dogovoru preko e-naslova: projekti@ssrs.si ali na tel. 01/471-05-77, in sicer mora biti
dogovor o ogledu potrjen najkasneje do dne 21. 1. 2015,
do 10. ure.
b) Podatki o sklicu, znesku varščine v višini 10 %
izklicne cene predmeta draženja, datum in ura izvedbe
javne dražbe:
Nepremičnina

Številka sklica

1
2
3
4

00 7182
00 7182
00 7182
00 7182

Znesek varščine v višini 10 %
izklicne cene
8.357,00 EUR
12.310,00 EUR
8.345,00 EUR
8.169,00 EUR

c) Elektronska javna dražba se bo izvedla v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I– v nadaljevanju: ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13, 10/14 – v nadaljevanju: Uredba) ter pravili javne e-dražbe objavljenimi na
https://edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji.
d) Elektronska javna dražba bo potekala skladno
z določilom tretjega odstavka 21. člena ZSPDSLS-ja, in
sicer na spletnem naslovu http://www.edrazbe.si. Javna

Datum in ura izvedbe
elektronske javne dražbe
6. 2. 2015, ob 9. uri
6. 2. 2015, ob 10. uri
6. 2. 2015, ob 11. uri
6. 2. 2015, ob 12. uri
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dražba bo potekala na način videno – kupljeno glede
na tehnično komercialni opis, ki je objavljen na spletni
strani prodajalca in ne na stanje razvidno na ogledu
nepremičnin.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javno dražbo lahko kot dražitelji pristopijo sub
jekti, ki bodo najkasneje do 4. 2. 2015 do 12. ure posredovali izpolnjen obrazec »Podatki o dražitelju« in potrdilo
o vplačani varščini iz točke IV. te objave, ter so:
1. pravne ali fizične osebe iz Republike Slovenije ali
tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni
od držav članic Evropske unije, kar izkažejo z izpiskom iz
ePRS (AJPES) oziroma drugimi ustreznimi dokazili v primeru, da v ePRS ni vpisano ažurno stanje (v tem primeru
se predloži npr. kopija notarskega zapisa predlaganega
vpisa, spremembe in dopolnitve itd.). Izpisek iz ePRS
(AJPES) – sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence, je lahko star največ 30 dni;
2. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna
pogodba, ki jo ratificira Državni zbor.
IV. Varščina
Dražitelji morajo najkasneje do roka, ki je postavljen
za dostavo izpolnjenega obrazca »Podatki o dražitelju«
iz točke III. te objave plačati varščino v višini opredeljeni
v točki II. b.). Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun, št. SI5601100-6270960211, odprt pri Banki
Slovenije, z navedbo sklica iz točke II. b) in namena:
»Plačilo varščine 1-2015«.
Dražitelj mora najkasneje do dne 4. 2. 2015 do
12. ure dostaviti Stanovanjskemu skladu RS, Poljanska
cesta 31, 1000 Ljubljana podpisan in (v primeru pravne
osebe) žigosan:
1. obrazec s podatki o dražitelju (Obrazec »Podatki
o dražitelju«);
2. kopijo potrdila o plačilu varščine, skladno z zgornjimi zahtevami.
Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k elektronski javni dražbi. Vplačilo varščine se
šteje kot sprejem izklicne cene ne glede na to ali dražitelj
dejansko pristopi k elektronski javni dražbi. Če dva ali več
dražiteljev vplača varščino, pa ne dražijo – potem iz tega
izhaja, da so podali enako ceno. Uspešen bo tisti, ki je
prvi vplačal varščino.
Stanovanjski sklad RS bo podatke, potrebne za pristop k elektronski javni dražbi, posredoval na elektronski
naslov, naveden na obrazcu »Podatki o dražitelju« izključno dražiteljem, od katerih bo do dne 4. 2. 2015 do 12. ure
na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31,
1000 Ljubljana, s pripisom »Javna elektronska dražba
1-2015«, prejel zgoraj navedena dokumenta. Dražitelji
lahko namesto pisnih dokumentov posredujejo skenirane
izpolnjene obrazce tudi na elektronski naslov: ejavnedrazbe@ssrs.si do dne 4. 2. 2015 do 12. ure. Prejem dokumentov poslanih s strani dražiteljev na naslov izvajalca
javne dražbe do postavljenega termina je pogoj, da bo
lahko izvajalec javne dražbe pravočasno posredoval na
elektronske naslove dražiteljev potrebne podatke za sodelovanje na elektronski javni dražbi.
Plačana varščina se bo uspešnemu dražitelju (kupcu) vračunala v kupnino.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo varščina
vrnjena brez obresti v 10. dneh po končani elektronski
javni dražbi.
V. Pravila elektronske javne dražbe:
1. javna dražba poteka izključno elektronsko preko
portala na spletnem naslovu http://www.edrazbe.si (dostop je mogoč z aktualnim spletnim brskalnikom, kot je
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari ipd., vse aktualne
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verzije) ali preko namenske aplikacije za pametni telefon
(aplikacija e-Drazbe na Google Play – za Android platformo). Ponudb, ki ne bodo oddane skladno s temi pravili,
Stanovanjski sklad RS ne bo upošteval.
2. Dražiteljem, ki bodo pravočasno posredovali Stanovanjskemu skladu RS podatke – dokumente na način,
kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do dne 5. 2.
2015 do 10. ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop
do posamezne elektronske javne dražbe. Identifikacijski
podatki enolično določajo dražitelja, zato jih morajo kot
take ustrezno varovati in jih ne razkriti tretjim osebam,
da ne bi prišlo do zlorab. Dražijo lahko le dražitelji, ki
bodo pravočasno posredovali v celoti izpolnjen obrazec
»Podatki o dražitelju« s priloženim potrdilom o plačani
varščini – v zneskih in sklicem kot navedeno v točki II. b.).
3. Dražitelj bo za vsako dražbo prejel svoj identifikacijski podatek (žeton) – v elektronskem sporočilu bo
natančno navedeno, za katero dražbo velja identifikacijski
podatek (žeton) ter kdaj se začne elektronska javna dražba. Posamezen žeton je uporaben samo za dražbo, ki ji
je namenjen (če je npr. dražitelj vplačal varščino za vse
tri predmete draženja, bo prejel tri elektronska sporočila
s tremi različnimi identifikacijskimi podatki (žetoni)).
4. V primeru, če dražitelj do navedenega roka ne bo
prejel elektronskega sporočila z identifikacijskimi podatki
za dostop do elektronske javne dražbe, naj najprej preveri, če je bil sporočilo preusmerjeno med »Nezaželena
sporočila«, sicer naj kontaktira tehnično pomoč (telefon
0590-75-608 ali podpora@praetor.si). Tehnično pomoč
lahko dražitelj kontaktira tudi za druga tehnična vprašanja.
5. Za elektronsko javno dražbo veljajo splošni pogoji uporabe sistema edrazbe.si, ki so dosegljivi na
https://www.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji in jih dražitelji
potrdijo pri identifikaciji v informacijski sistem.
6. V primeru, da bo varščino plačal le en dražitelj se
šteje, da je z vplačilom varščine dražil z izklicno ceno.
Vplačnik varščine v tem primeru ne bo prejel žetona iz
3. točke tega poglavja, temveč bo na elektronski naslov,
na katerega bodo posredovani podatki, potrebni za vstop
v sistem elektronskih dražb in, ki ga je navedel na priloženem obrazcu »Podatki o dražitelju«, prejel obvestilo
o uspehu na javni dražbi. V primeru, da ne bo noben
ponudnik vplačal varščine, pa se bo javna dražba štela
za neuspešno.
7. V primeru več dražiteljev, se bo javna dražba štela
za uspešno, kolikor bo vsaj en dražitelj podal v sistem
vsaj eno ponudbo, ki bo višja najmanj za najmanjši korak
višanja. V primeru, da noben dražitelj ne poda izboljšane ponudbe, se šteje, da je uspešen tisti med njimi, ki je
prvi vplačal varščino. Kot dokazilo o času izvedbe plačila
varščine se šteje zaporedna številka in čas knjiženja nakazila na transakcijski račun Stanovanjskega sklada RS
iz portala »Elektronsko bančništvo UJP NET«.
8. Prva elektronska dražba za poslovni prostor pod
zaporedno številko 1. I. točke se bo začela dne 6. 2. 2015
ob 9. uri, ostale pa po urniku, navedenem v točki II. b.).
Posamezna elektronska javna dražba bo potekala 30 minut z možnostjo podaljšanja največ za 30 minut. Sistem
pogojnega podaljševanja je zastavljen na sledeči način:
če bo v zadnjih dveh minutah pred iztekom javne dražbe katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo dražba
avtomatično podaljšala za nadaljnji dve minuti (kar bo
razvidno vsem ponudnikom v realnem času znotraj sistema). Če bo nato manj kot dve minuti pred iztekom novega (podaljšanega roka) spet katerikoli dražitelj uspešno
zvišal ceno, se bo dražba spet podaljšala za nadaljnji dve
minuti in tako dalje. To pomeni, da se bo dražba podalj-
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ševala, dokler je interes dražiteljev za draženje, vendar
največ za pol ure. Po eni uri se javna dražba ne bo več
podaljševala in bo aktualno zadnje draženje najuspešnejšega dražitelja.
9. Najmanjši možni korak višanja cene v dražbenem postopku znaša 3.000,00 EUR. Dražiteljem bo
sistem ves čas, od začetka elektronske javne dražbe,
ko bodo identificirani v sistem, kazal preostanek časa
do zaključka elektronske dražbe, morebitna podaljšana
elektronske javne dražbe, trenutno najboljšo ponudbo,
vendar brez identifikacijske navedbe, kateri dražitelj jo
je podal, ter zadnjo podano ceno dražitelja, ki je vpisan
v sistem. Sistem bo nudil možnost draženja (podaje
nove cene, ki bo najmanj za 3.000,00 EUR višja od vsakokratne trenutno aktualne cene, ali višja). V primeru, da
ponudnik želi zvišati ceno za več kot trikratnik najmanjšega možnega koraka višanja cene, ga informacijski
sistem pred samo oddajo take ponudbe z dodatnim
opozorilom opozori na toliko višji znesek in ponudnik
mora tako ceno ponovno potrditi, šele nato se le-ta pošlje v informacijski sistem.
10. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni
podana višja ponudba, na dražbi pa uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
11. Ponudba veže do zaključka dražbe in dražitelj
do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način
razveljaviti.
12. Neposredno po zaključku elektronske javne
dražbe sistem vsem vpisanim dražiteljem izpiše dnevnik s potekom draženja, iz katerega je razviden celoten
potek draženja, prejete uspešne in neuspešne ponudbe
vsakega od dražiteljev s časi draženja, ter najuspešnejši
dražitelj z uspešno ponudbo.
13. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati pisno, priporočeno s povratnico, na naslov:
Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljub
ljana najkasneje dva dni po zaključku elektronske javne
dražbe. O rešitvi ugovora bosta obveščena pritožnik in
najugodnejši dražitelj.
VI. Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila prodajna pogodba v 15 dneh po končani elektronski javni
dražbi. Stanovanjski sklad RS lahko najugodnejšemu
dražitelju podaljša rok za podpis pogodbe za največ
15 dni. Če izbrani dražitelj v podaljšanjem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil
od podpisa pogodbe, Stanovanjski sklad RS pa zadrži
vplačano varščino.
Kupnina mora biti v celoti plačana v roku trideset dni
po izdaji računa na podlagi veljavno sklenjene prodajne
pogodbe.
Vplačana varščina se všteje v kupnino. Kupnina se
vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada RS.
Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine,
prejme kupec zemljiškoknjižno dovolilo.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Vračunana varščina
v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino
ne obrestuje.
Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot npr. overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško
knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani dražitelj.
VII. Postopek elektronske javne dražbe se lahko
ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se dražiteljem ne povrnejo stroški. Dražiteljem
se bo v tem primeru najkasneje v 8 delovnih dneh vrnila
vplačana varščina brez obresti.
VIII. Podrobnejše informacije so interesentom elektronske javne dražbe na voljo na Stanovanjskem skladu
RS, preko e-naslova: ejavnedrazbe@ssrs.si.
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Obrazec 'Podatki o dražitelju'

Navodilo: dražitelj izpolni in podpiše obrazec, ter ga skupaj s kopijo potrdila o
plačani varščini posreduje Stanovanjskemu skladu RS na način in do roka, kot je
to navedeno v razpisnih pogojih elektronske javne dražbe.
Podatki o elektronski dražbi: JAVNA DRAŽBA 1-2015 za prodajo
poslovnih prostorov v Zelenem gaju na Brdu v Ljubljani
Podatki o dražitelju:
(se izpolni, če je dražitelj pravna oseba)
Firma/naziv:
...........................................................
Sedež/Naslov (ulica, hišna št.):
Poštna št., kraj, država:

...........................................................
...........................................................

Matična številka pravne osebe: ...........................................................
Kontaktna oseba (ime, priimek):...........................................................
(se izpolni, če je dražitelj fizična oseba)
Ime in priimek dražitelja:
...........................................................
EMŠO:

...........................................................

Naslov (ulica, hišna št.):

...........................................................

Poštna št., kraj, država:

...........................................................

(se izpolni v vsakem primeru):
Elektronski naslov: ...........................................................

(elektronski naslov, na katerega bodo posredovani podatki, potrebni za vstop v sistem elektronskih
dražb)

Telefonska (GSM) številka za kontakt: ..................................................
TRR, na katerega Stanovanjski sklad RS vrne vplačano varščino:
Številka TRR:

...........................................................

Odprt pri banki:

...........................................................

Izjavljam, da izpolnjujem pogoje za pridobitev nepremičnine, kot so navedeni v
točki III. objave razpisa javne elektronske dražbe. Zavedam se, da v primeru, da
ne bom mogel pridobiti lastninske pravice na nepremičnini zaradi zakonskih
omejitev na moji strani, Stanovanjskemu skladu RS zapade moja varščina.
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Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi
v celoti strinjam ter jih potrjujem.
Kraj in datum:

Ime in priimek/Zakoniti zastopnik

.....................................

.....................................
Lastnoročni podpis:

Stanovanjski sklad RS se zavezuje osebne podatke varovati skladno z veljavno
zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane
elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine.

OBVEZNA PRILOGA:
1. Sken Izpisa potrdila o vplačani varščini!

Stanovanjski sklad RS
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Razpisi delovnih mest
Ob-1002/15
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih,
objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
talcev 9, 2000 Maribor, razpis za delovno mesto
vodja centra/službe/delovne enote II – m/ž, v organizacijski enoti Nujna medicinska pomoč, za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena
nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer
zdravstvena nega;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba;
– program dela in razvoja zdravstvene nege v organizacijski enoti.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Su 040501/2014-19/3

Ob-1013/15

Vrhovno sodišče Republike Slovenije razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški
službi
1 prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Kranju.
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 okrožnega sodnika,
določene v 10. 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
Su 040501/2014-20/3

Ob-1014/15

Vrhovno sodišče Republike Slovenije razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški
službi
1 prosto mesto okrajnega sodnika na Okrajnem
sodišču v Kranju (predvidena je razporeditev na
pravdno 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 okrajnega sodnika,
določene v 9. 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 izpol-
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njevanju 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-4313/14
Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda, Šolski center Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji) razpisuje prosto
delovno mesto:
ravnatelja Srednje poklicne in strokovne šole
– SPSŠ (m/ž).
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje
v skladu s 53., 58., 92., 96. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08), in sicer:
1. da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma
raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje (prej: najmanj visokošolska izobrazba),
2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v Srednji poklicni in strokovni šoli,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje
in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj
pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo
pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
11. da predloži svoj program vodenja šole.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145., členu ZOFVI (Uradni list RS, št 12/96 in 64/01), po 43. členu Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Uradni
list RS, št. 64/01) ter 9. členu Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09 in
64/09 – popr. ter 65/09 – popr.).
Kandidat mora imeti pedagoško-andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje Srednje poklicne in strokovne šole.
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Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let. Pogodba o zaposlitvi se lahko v primeru izbire zunanjega
kandidata-ke sklene za določen čas. Predviden začetek
dela je 1. 7. 2015.
Popolne pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, navedbo kratkega življenjepisa,
programom vodenja in s priloženimi kopijami dokazil
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnim
potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
in pristojnega Okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne
sme biti starejše od 15 dni idr., pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Šolskega centra Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur (z oznako
»Prijava na razpis za ravnatelja SPSŠ«.)
Svet zavoda lahko od kandidata naknadno zahteva
overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Šolski center Šentjur
Ob-4314/14
Na podlagi 15. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer in sklepa Sveta
zavoda z dne 23. 12. 2014, Svet zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda (m/ž).
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev
izpolnjevati še:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske, pravne ali ekonomske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Zaželene so tudi delovne izkušnje na vodstvenih
delovnih mestih oziroma nalogah s posebnimi pooblastili
in odgovornostmi.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane
izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
– opis delovnih izkušenj,
– vizija razvoja ZD Ljutomer za mandatno obdobje.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta 1. Slov. tabora 2,
Ljutomer. Na kuverto se naj navede »Ne odpiraj – Javni
razpis direktor«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni najpozneje
v 30 dneh po odločitvi sveta zavoda.
Sklep o imenovanju bo pričel veljati po podanem
soglasju s strani ustanoviteljev zavoda.
Zdravstveni dom Ljutomer
Št. 73-14

Ob-4315/14

Na podlagi 92. člena Poslovnika o delu sveta zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika ter na podlagi
Sklepa sveta šole, dne 18. 12. 2014, o razpisu prostega
delovnega mesta ravnatelja, Svet zavoda Osnovne šole
Ivana Cankarja Vrhnika, Lošca 1, 1360 Vrhnika, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 in 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 15. maja 2015.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča,
da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri
kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča
– zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo
dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 10 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole
Ivana Cankarja Vrhnika, Lošca 1, 1360 Vrhnika, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ico – Ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika
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Druge objave
Št. 5107-1/2015/2

Ob-1022/15

Na podlagi 4. točke prvega odstavka v zvezi z drugim odstavkom 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/06, 50/07 in 3/13) in pooblastila št. 51145-3/2014/1
z dne 30. septembra 2014, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Prešernova 25, Ljubljana,
objavlja
javni poziv
za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij,
izbranih v okviru instrumentov
za financiranje zunanje pomoči Skupnosti
v finančni perspektivi 2007–2013/2014–2020
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih v okviru naslednjih
instrumentov Evropske komisije za financiranje zunanje
pomoči Skupnosti (v nadaljevanju: izbrani instrumenti):
– DCI – Non State Actors and Local Authorities
– DCI – Food Security
– DCI – Investing in People
– DCI – Environment and Sustainable Management
of Natural Resources
– DCI – Asylum and Migration
– European Instrument for Democracy and Human
Rights (EIDHR)
– European Neighbourhood Instrument (ENI)
– Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)
– Instrument for Humanitarian Aid (HAI)
katerih stroški so nastali v letu 2014 in bili plačani
do 31. januarja 2015 ter niso bili financirani iz drugih
virov, ampak iz lastnih sredstev.
Za namene tega javnega poziva lastna sredstva,
pomenijo sredstva, ki niso pridobljena iz sredstev izbranih instrumentov ali drugih EU programov, državnega
ali lokalnih proračunov, drugih javnih virov ali zasebnih
sredstev, namenjenih za določen projekt (namenske donacije), ampak jih mora zagotoviti prijavitelj sam.
S tem javnim pozivom so objavljeni pogoji ter način
vložitve vloge, okvirna višina sredstev, dokumentacija, ki
jo morajo predložiti prijavitelji, rok, do katerega morajo
biti predložene vloge, ter rok, v katerem bodo prijavitelji
obveščeni o izidu javnega poziva.
3. Višina razpoložljivih sredstev
Ministrstvo iz proračuna za leto 2015 namenja sredstva v skupni višini do 100.000,00 EUR za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij v okviru izbranih
instrumentov, katerih stroški so nastali v letu 2014 in bili
plačani do 31. januarja 2015 ter niso bili financirani iz
drugih virov, ampak iz lastnih sredstev.
Ministrstvo za zunanje zadeve si pridržuje pravico,
da ta javni poziv kadarkoli prekliče, ali da skupno višino
razpoložljivih sredstev zmanjša.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
Upravičeni prijavitelji na ta javni poziv so nevladne
organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji. Za namene tega javnega poziva se kot nevladna organizacija

šteje organizacija civilne družbe, s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne
osebe zasebnega prava, je ustanovljena in deluje po
načelu svobodne odločitve, deluje po načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti in je neodvisna, zlasti od vlade in
drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih
družb. Namen delovanja mora presegati interese članstva oziroma mora biti splošno koristen ali dobrodelen.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičeni prijavitelji, so:
– prijavitelj je ustanovljen na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo
zasebni zavodi), ali ima status humanitarne organizacije, ki ima sedež na ozemlju Republike Slovenije in je
vpisana v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah oziroma je verska skupnost ali njen sestavni
del, ki ji/mu je Urad vlade RS za verske skupnosti izdal
potrdilo o pravni osebnosti;
– prijavitelju so bila v okviru izbranega instrumenta
EU do 31. decembra 2014 dodeljena sredstva za sofinanciranje projekta in je z Evropsko komisijo sklenil
pogodbo o sofinanciranju projekta v okviru izbranega instrumenta. Če prijavitelj ni nosilec projekta, je pogoj, da
je prijavitelj sklenil pogodbo z nosilcem projekta v okviru izbranega instrumenta. Pogodba mora biti veljavna
v letu, za katerega se uveljavlja stroške;
– prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle davke, dajatve in prispevke;
– prijavitelj se strinja s pogoji javnega poziva.
Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj lahko uveljavlja,
so:
– stroški, ki so bili plačani iz lastnih sredstev, tj.
stroški niso bili uveljavljani iz sredstev izbranih instrumentov ali drugih EU programov, državnega ali lokalnih
proračunov ali drugih javnih virov ali zasebnih sredstev,
namenjenih za določen projekt (namenske donacije);
– stroški, ki so nastali v letu 2014 in bili plačani do
31. januarja 2015.
5. Način dodeljevanja sredstev
Ministrstvo z vsakim prijaviteljem, ki izpolni pogoje,
navedene v javnem pozivu (v nadaljevanju upravičeni
prijavitelji), sklene pogodbo v višini, ki ne presega višine
sredstev, ki jih mora prijavitelj za izvedbo projekta v okviru izbranega instrumenta zagotoviti iz lastnih sredstev
v skladu s pogodbo, sklenjeno z Evropsko komisijo, za
prijavitelja, ki ni nosilec projekta, pa v skladu s pogodbo,
sklenjeno z nosilcem projekta.
Razpoložljiva sredstva se upravičenim prijaviteljem razdelijo v enakem odstotku od višine upravičenih predloženih računov posameznega prijavitelja. Odstotek se določi glede na razmerje med višino razpisanih
sredstev in skupno višino upravičenih stroškov.
Sredstva se prijavitelju nakažejo po podpisu pogodbe in sicer trideseti dan od dneva prejema pisnega
zahtevka za izplačilo.
6. Obvezne sestavine in oblika vloge
Prijavitelji izpolnjevanje predpisanih pogojev dokazujejo s predložitvijo ustreznih obrazcev, dokazil in izjav,
kot je navedeno v tej točki.
Da se vloga šteje za formalno popolno mora vsebovati naslednje obrazce in dokazila:
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1. V celoti izpolnjen prijavni obrazec. Obrazec mora
biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku. Izjema od
tega so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih
imen. Obrazec podpiše (lastnoročno1 ali s certificiranim
elektronskim podpisom2) zakoniti zastopnik ali druga
pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim
žigom prijavitelja. (Obrazec št. 1)
2. Izjava, da so predloženi računi nastali v okviru
projekta izbranih instrumentov in niso bili dvojno uveljavljani. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim
elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim
žigom prijavitelja. (Obrazec št. 2)
3. Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri
prijavitelju. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga
pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim
žigom prijavitelja. (Obrazec št. 3)
4. Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov. Izjavo podpiše (lastnoročno ali
s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 5)
5. Kopija z obeh strani podpisane pogodbe prijavitelja z Evropsko komisijo o sofinanciranju projekta
v okviru izbranega instrumenta ali z nosilcem projekta
v okviru izbranega instrumenta. Pogodba mora biti veljavna v letu za katerega se uveljavlja stroške.
6. Kopija projektne dokumentacije, na podlagi
katere je bila sklenjena pogodba iz 5. točke, in sicer
njen vsebinski in finančni del v celoti za celoten projekt.
7. Kopija proračuna prijavitelja znotraj projekta,
ki je predmet pogodbe iz 5. točke.
8. Seznam z vsemi predloženimi računi po stroškovnih kategorijah projekta. Priloženi računi morajo biti
označeni z zaporednimi številkami, ki ustrezajo zaporednim številkam na tem seznamu. (Obrazec št. 4);
9. Kopije originalnih računov, za katere so stroški
nastali v letu 2014 in bili plačani do 31. januarja 2015,
za aktivnosti projekta v okviru izbranih instrumentov, ter
dokazila o njihovem plačilu. Priloženi računi morajo biti
označeni z zaporednimi številkami, ki ustrezajo zaporednim številkam na seznamu iz 9. točke. Originalne račune prijavitelj predloži v žigosanje do 5 delovnih dni pred
podpisom pogodbe.
Dokumentacija, ki je potrebna za dokazovanje
posamezne kategorije stroškov:
– Stroški dela (le za zaposlene pri prijavitelju):
plačilne liste, časovnice (podpisane), avtorske ali pod1
Kot lastnoročni podpis ne šteje faksimile podpisa,
skeniran podpis, ipd.
2
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem
podpisu – ZEPEP (Uradni list 57/00, 25/04, 98/04, 61/06)
v 3. točki 2. člena opredeljuje elektronski podpis kot niz
podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki, in je namenjen preverjanju
pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika. 4. točka
omenjenega člena določa, da je varen elektronski podpis
elektronski podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve: da je
povezan izključno s podpisnikom, da je iz njega mogoče
zanesljivo ugotoviti podpisnika, da je ustvarjen s sredstvi za
varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod podpisnikovim nadzorom ter da je povezan s podatki, na katere
se nanaša, tako da je opazna vsaka kasnejša sprememba
teh podatkov ali povezave z njimi. 15. člen določa, da je
varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom,
glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno
vrednost.
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jemne pogodbe ali študentske napotnice, s katerimi se
izkazujejo stroški dela;
– Potni stroški (le za zaposlene pri prijavitelju):
obračunan potni nalog z vsemi prilogami (vabila, boarding pass, računi za prevoze, nočitve …);
– Produkcijski in ostali stroški: računi, izdani za
namen izvajanja projekta, avtorske ali podjemne pogodbe z zunanjimi sodelavci, ipd.
Vsi priloženi dokumenti morajo biti čitljivi.
Kolikor je na predloženi dokumentaciji navedena
tuja valuta, je na kopiji računa potrebno navesti banko in
menjalni tečaj na dan plačila oziroma predložiti izpis preračuna po srednjem tečaju Banke Slovenija, po katerem
je izveden preračun v EUR na dan plačila.
7. Oblika vloge:
Vloga se odda v enem originalnem izvodu, ki je
podpisana lastnoročno ali s certificiranim elektronskim
podpisom s strani zakonitega zastopnika prijavitelja ali
od njega pooblaščene osebe ter žigosana z uradnim
žigom prijavitelja.
Vloga ne sme biti vezana s spiralo ali na drug način.
Dodatno k originalni vlogi prijavitelj obvezno priloži
skenirano celotno originalno vlogo v pdf-formatu z vsemi
prilogami v elektronski obliki na ustreznem elektronskem
nosilcu v smiselnih datotekah (ne vsaka stran posebej
in ne vse skupaj v eni datoteki). Obrazec št. 4 se v elektronski obliki predloži tudi v.xls formatu (Excel tabela).
Kot ustrezen elektronski nosilec se šteje CD, DVD ali
USB ključ. Elektronskega nosilca se prijavitelju po končanem postopku javnega poziva ne vrača.
V primeru, da vlogo namesto zakonitega zastopnika
podpiše druga pooblaščena oseba, mora biti vlogi priloženo pooblastilo. V pooblastilu zakonitega zastopnika
prijavitelja za podpisovanje obrazcev, izjav in drugih
priloženih dokumentov mora biti navedeno:
a) polno ime in naziv zakonitega zastopnika organizacije, ki pooblastilo daje,
b) polno ime pooblaščene osebe in naziv/funkcija
v organizaciji,
c) namen pooblastitve
d) ter, kolikor ima pooblastilo omejeno časovno veljavnost, obdobje za katero se pooblastilo daje.
8. Rok in način oddaje vloge
Rok za oddajo vlog je 9. februar 2015.
Vloge morajo biti vložene na naslov: Ministrstvo za
zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za izvajanje
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarno
pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Vloga se
lahko vloži osebno ali po pošti. Osebno prinesene vloge
morajo prijavitelji oddati v glavni pisarni Ministrstva za
zunanje zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in
15. uro. Vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno,
če je poslana priporočeno zadnji dan roka (poštni žig
9. februar 2015).
Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici, ki mora
izkazovati popoln naslov prijavitelja in mora biti označena z napisom »Ne odpiraj – Vloga!« – »Javni poziv za
sofinanciranje projektov EU št. 5107-1/2015/2«.
9. Odločanje o sklenitvi pogodb
Vloge, ki bodo prispele po poteku roka, ki je določen
za oddajo vlog, se bodo štele za prepozne in se bodo
neodprte vrnile prijavitelju.
Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 6. točke javnega poziva in je oddana na način, kot
je zahtevan v 7. točki tega poziva.
Ministrstvo brez poziva na dopolnitev ne sklene
pogodbe o sofinanciranju, če:
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– vloga ni pravilno podpisana (lastnoročno ali elektronsko certificirano),
– manjkajo več kot 4 obvezne sestavine vloge.
Ministrstvo lahko s pozivom za dopolnitev od prijavitelja zahteva dodatno dokumentacijo oziroma pojasnila glede navedb v vlogi oziroma glede izpolnjevanja
pogojev. Vlogo se dopolnjuje le na poziv ministrstva.
V primeru, da dopolnitve, pojasnila oziroma obrazložitve
niso posredovane v roku in na način, določen v pozivu,
ali niso ustrezne, ministrstvo pogodbe s prijaviteljem
ne sklene.
Dodatni pozivi na dopolnitev so možni po pregledu
priloženih računov. Če seznam računov in predloženi računi niso ustrezno označeni, ministrstvo vloge ne
obravnava, dokler pomanjkljivost vloge ni odpravljena.
Če ministrstvo pri pregledu originalnih računov ugotovi nepravilnosti, lahko zniža znesek, ki ga je prijavitelj
upravičil, ali zavrne sklenitev pogodbe.
O razdelitvi razpoložljivih sredstev in sklenitvi pogodb bo ministrstvo odločilo v 45 dneh od prispetja popolnih vlog. O odločitvi se prijavitelje pisno obvesti.
10. Sklenitev pogodb
Ministrstvo z upravičenimi prijavitelji sklene pogodbe o sofinanciranju projektov nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov. Prijavitelj se mora na poziv
ministrstva k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni.
V nasprotnem primeru se šteje, da je prejemnik odstopil od svoje vloge za dodelitev sredstev, s katero se je
prijavil na javni poziv.
Prijavitelj predloži originalne račune v žigosanje do
5 delovnih dni pred podpisom pogodbe.
Izid javnega poziva je informacija javnega značaja
in se objavi na spletni strani ministrstva.
11. Dostopnost dokumentacije
Besedilo javnega poziva in ostala dokumentacija je na voljo na spletni strani Ministrstva http://www.
mzz.gov.si/ pod razdelkom »Javni razpisi«.
Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so
v času objave javnega poziva na voljo po elektronski
pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si. Zaprosila in vprašanja se na navedeni naslov posredujejo najkasneje do
4. februarja 2015. Po tem datumu ministrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do izteka
roka za oddajo vlog. Vprašanja bodo skupaj z odgovori
objavljena na spletni strani ministrstva. Avtorji vprašanj
ne bodo objavljeni.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Št. 476-132/2012/97

Ob-1031/15

Komisija za prodajo in drugo razpolaganje s finančnim premoženjem Republike Slovenije manjše
vrednosti, ki je v pristojnosti Ministrstva za finance, na
podlagi 3. točke drugega odstavka 80f. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), 46. in
48. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občine (Uradni
list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in
38/10 – ZUKN), in drugega odstavka 39. člena Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C in
95/14) objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo terjatve Republike Slovenije
do družbe PINUS TKI d.d.
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja
terjatve Republike Slovenije do družbe PINUS TKI d.d.,
Grajski trg 21, 2327 Rače, matična številka: 5034515000
in davčna številka: SI 36956473, v višini 498.906,77
EUR.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
a) Ponujeno ceno: izražena mora biti s točno določenim zneskom v evrih.
b) Način in rok plačila: nakazilo v enkratnem znesku v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Kolikor kupnina
ni pravočasno plačana, Ministrstvo za finance odstopi
od pogodbe in sklene pogodbo z drugim najboljšim
ponudnikom.
c) Rok veljavnosti ponudbe: ne sme biti krajši od 60
dni od poteka roka za vložitev ponudbe.
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo k ponudbi
predložiti izpis iz sodnega (ali iz drugega ustreznega)
registra, ki ni starejši od 30 dni.
4. Komisija bo ponudbe pregledala in ocenila na
podlagi kriterijev, ki so navedeni kot elementi ponudbe
v 2. točki tega razpisa. O izboru najboljšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni po končanem postopku.
5. Za pravočasno se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski
ovojnici, s pripisom »Ponudba za javno zbiranje ponudb
za prodajo terjatve RS do družbe PINUS TKI d.d. – Ne
odpiraj!« najpozneje do 16. 1. 2015 do 12. ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku, bo
komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnike. Komisija
bo zavrgla tudi ponudbe, ki bodo glede na 2. točko tega
razpisa nepopolne.
6. Na podlagi tega razpisa Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance, ni zavezano k sklenitvi pogodbe
o prodaji terjatve z najboljšim ponudnikom.
7. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko
zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 13. do
15. ure pri Bronislavi Zlatkovič, tel. 01/369-68-79 in Piji
Šilc, tel. 01/369-64-59.
Ministrstvo za finance
Št. 0232-0001/2015-1

Ob-1004/15

Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej, ki jo zastopa župan Radko Luzar, na podlagi
33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I) in
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13
in 10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenega osebnega vozila
AUDI A6 Avant 3.0 TDI Q AUT.
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.
2. Predmet prodaje: predmet prodaje je osebno
vozilo AUDI A6 / Avant 3.0 / TDI Q AUT. (datum prve
registracije 31. 8. 2007; 2967 cm3; 171 kW; 209.183
prevoženih kilometrov; diesel; karavan; srebrne barve
– E7 B).
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena vozila znaša
9.400,00 EUR in je določena na podlagi ocenjevalnega
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poročila, ki ga je pripravil Incena, Igor Šmajdek, s.p.,
sodni cenilec strojev, vozil in opreme, dne 28. 11. 2014.
Morebitne druge dajatve in stroške, ki bi nastali pri prodaji, plača kupec.
4. Način prodaje in vrsta pravnega posla: vozilo se
prodaja po načelu »videno-kupljeno«, zato kupec nima
pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba v roku 15 dni
po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb.
5. Pogoji za udeležbo v postopku
5.1. Plačilo varščine
Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 500,00 EUR na račun Občine Šentjernej,
št. 01319-0100015314, odprt pri Banki Slovenije, in sicer
do izteka roka za oddajo ponudbe.
Izbranemu ponudniku se bo varščina vštela v kupnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, se
varščina vrne v roku 30 dni po izbiri najugodnejšega
ponudnika. Varščina se ne obrestuje.
Naročnik ima pravico zadržati varščino, v primeru
da:
– izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 8 dni
od prejema obvestila o izbiri,
– izbrani ponudnik odstopi od ponudbe,
– izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni
od sklenitve pogodbe in prodajalec zaradi tega razdre
pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.
5.2. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej,
prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 19. 1. 2015
do 10. ure, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – Osebno
vozilo AUDI A6«. Na hrbtni strani kuverte morata biti
označena polni naziv in naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudba, ki bo na naslov prodajalca prispela po
poteku roka za oddajo ponudbe, bo v zaprti kuverti vrnjena ponudniku.
Ponudniki lahko oddajo ponudbe v roku za oddajo
ponudb tudi osebno, vsak delovni dan v poslovnem času
občinske uprave Občine Šentjernej, v tajništvu prodajalca na naslovu Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.
5.3. Vsebina zavezujoče ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga
št. 1),
– izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemanju pogojev
javnega razpisa« (priloga št. 2),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene na obrazcu »Ponudba« (priloga št. 3),
– potrdilo o plačilu varščine v predpisani višini.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
Vsak ponudnik lahko odda le eno ponudbo.
6. Kriterij za določitev najugodnejšega ponudnika
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno.
V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno ceno, bodo z njimi izvedena
dodatna pogajanja o ceni.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika
obveščeni v 8 dneh po izbiri.
7. Rok za sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v roku 8 dni
od prejema obvestila, v nasprotnem primeru se šteje, da
je od nakupa odstopil.
8. Način in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v roku 8 dni
od sklenitve pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski
račun prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi. Po-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ložena varščina izbranega ponudnika se všteva v ceno.
Plačilo kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
9. Ogled in informacije
Vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa
lahko interesenti dobijo na tel. 07/393-35-79 (Tina Gazvoda), natančnejše podatke o osebnem vozilu pa na
tel. 07/393-35-78 (Janez Hrovat). Ponudniki si pred oddajo ponudbe lahko ogledajo predmet prodaje po predhodnem dogovoru.
10. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 19. 1.
2015 ob 12. uri v prostorih Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej. Postopek odpiranja ponudb bo vodila komisija, ki jo bo imenoval župan.
O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni v 8 dneh od
začetka zbiranja ponudb. Prepozno prispele, nepravilno označene ali nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo
upoštevane.
11. Drugi pogoji: prodajalec si pridružuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom. Odškodninska odgovornost prodajalca
zaradi nesklenitve pravnega posla s katerimkoli ponudnikom je izključena.
12. Objava: besedilo javnega zbiranja ponudb se
objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine
Šentjernej – www.sentjernej.si. Na spletni strani občine
se objavijo tudi vsi obrazci, potrebni za izdelavo popolne
ponudbe.
Občina Šentjernej
Ob-4311/14
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
24/13)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
v lasti Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javni stanovanjski sklad Mestne
občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, mat. številka:
1719572000, ID št. za DDV: SI41717031.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna
cena
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja
nepremičnina:
Posamezni del stavbe z id. št. 1721-327-11 – stanovanjska enota s pripadajočo shrambo, v skupni izmeri 49,10 m2 (stanovanje 42,85 m2, shramba 6,25 m2)
v kleti (1. etaža) v stavbi z naslovom Slovenska cesta 11
v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem do 1/3
na posebnem skupnem delu stavbe z id. št. 1721-327-27
(hodnik, v izmeri 13,35 m2) in solastniškim deležem do
61/2500 na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.
2.2. Nepremičnina ni v posesti prodajalca, saj jo
protipravno uporablja fizična oseba. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za predmetno
stavbo je vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo.
2.3. Izhodiščna cena: 35.000,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe in notarsko

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
overitev podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na
prodajni pogodbi, plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno
– kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in
ima Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice
na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na transakcijski račun
Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljub
ljana št.: 01261-6520972441, sklic na št. 1201-0000,
v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe,
v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še stroške davka na promet z nepremičnino, stroške notarske overitve pogodbe in stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba 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);
– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine;
– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na
javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine Slovenska cesta 11«, in sicer lahko ponudbo
oddajo osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Javni
stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, Glavna pisarna, soba 111 v 1. nadstropju.
5.3. Popolne ponudbe z vsemi prilogami je potrebno posredovati prodajalcu do 27. 1. 2015 do 9.30. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega
razpisa je pristojna komisija ne bo upoštevala.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni
podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe)
ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja
ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od
dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
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6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne cene,
na transakcijski račun Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana št.: 01261-6520972441, sklic
na št. 1201-0000, z navedbo »Plačilo varščine – Javno
zbiranje ponudb Slovenska 11«.
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli
v postopku javnega zbiranja ponudb, pa se varščina
vrne brez obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega
zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem
skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljub
ljana: kontaktni osebi Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39 ali
Tanja Geltar, tel. 01/306-15-49.
Ogled nepremičnine bo dne 20. 1. 2015, med 9.
in 9.30.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe
dne 27. 1. 2015, s pričetkom ob 10. uri na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3,
v sejni sobi v III. nadstropju.
8.2. V primeru, da bo prispelo več ponudb, bo pristojna Komisija takoj po zaključenem postopku javnega
odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki
opravila še pogajanja v smislu pravil javne dražbe, in
sicer ne glede na to, ali so prisotni vsi ponudniki oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni
od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po
opravljenih pogajanjih.
8.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena.
Direktor oziroma Komisija Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Ljubljana s soglasjem direktorja lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno
v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (www.jssmol.si) in na spletni strani Mestne občine Ljubljana
(www.Ljubljana.si) ter na oglasni deski na sedežu JSS
MOL, Zarnikova 3, Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 3528-1/2015-1

Ob-4312/14

Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora, na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list, RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G,
50/14) in ob upoštevanju določb Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
I. Opis predmeta oddaje v najem:
Neopremljeni poslovni prostor v prvem nadstropju
stavbe na naslovu: Savska cesta 1, Mojstrana, v skupni
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površini 21,80 m2, z vhodom, ki je lociran nasproti vhoda
v pisarno Krajevne skupnosti Dovje - Mojstrana.
II. Namen oddaje: prostor se oddaja v najem za
opravljanje poslovne dejavnosti.
III. Pogoji oddaje v najem:
1. V I. točki navedeni poslovni prostor se oddaja
v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom enega
leta.
2. Najemnina za prostor iz I. točke znaša mesečno 7,50 EUR/m2, oziroma 163,50 EUR mesečno (izhodiščna cena). Najemnina se plačuje redno mesečno,
na podlagi izstavljenega računa najemodajalca. Ker je
prostor, ki se oddaja v najem, potreben manjše obnove,
se bo najemnina poračunala s sredstvi, ki bodo potrebna
za obnovo.
3. Najemnik poleg najemnine plačuje stroške obratovanja: kot so stroški porabe elektrike, vode, stroške
smeti in kanalizacije, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški
zavarovanja ter drugi stroški, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.
4. Izbrani ponudnik mora najemno pogodbo skleniti
v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri. Kolikor izbrani
ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe v tem roku,
lahko najemodajalec izbere drugega najugodnejšega
ponudnika.
IV. Vsebina ponudbe:
Ponudba se odda v pisni obliki in mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov ponudnika (če je to fizična oseba – samostojni podjetnik posameznik oziroma
ime in sedež pravne osebe ter navedbo odgovorne
osebe),
– davčna in matična številka ponudnika;
– navedbo dejavnosti, za katero bo ponudnik najel
prostore in dokazilo, da ponudnik to dejavnost lahko
izvaja;
– ponujeno ceno najema, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
– izjavo o sprejemanju objavljenih pogojev ponudbe.
Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo je potrebno posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska
Gora, z navedbo »Ponudba za najem poslovnega prostora« in oznako »Ne odpiraj«, s priporočeno poštno
pošiljko ali osebno oddati v sprejemni pisarni na sedežu Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280
Kranjska Gora.
Ponudbo je potrebno predložiti najkasneje v roku
petnajstih dni po objavi. Kot pravočasno ponudbo se
šteje še ponudbo, ki je oddana priporočeno po pošti
zadnji dan roka za oddajo ponudb. Prepozno prispele
in nepopolne ponudbe bodo zavržene.
V. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišja ponujena cena najema.
S ponudniki z enako višino ponujene cene se izvedejo pogajanja.
Javno odpiranje ponudb bo izvedla Komisija za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v osmih dneh
po opravljeni izbiri.
Občina Kranjska Gora na podlagi te objave ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek oddaje v najem do sklenitve
pravnega posla – najemne pogodbe ustavi.
VI. Informacije, ogled prostora
Vse dodatne informacije, povezane s to ponudbo,
zainteresirani ponudniki lahko dobijo pri tajnici KS Dovje
- Mojstrana Valeriji Krznarič, na direktni tel. 04/589-11-84
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ali po elektronski pošti: ksmojstrana@kranjska-gora.si.
Ponudniki si prostore, ki so predmet oddaje v najem,
lahko ogledajo od dneva objave dalje, po predhodnem
dogovoru na že navedeni telefonski številki ali po elektronski pošti.
Občina Kranjska Gora
Št. 01/2015
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Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške
zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom
Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika
odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti
poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje
odvetniškega poklica objavljamo
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Nataša Pirc Musar, rojena
9. 5. 1968 v Ljubljani, z dnem 1. 1. 2015 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Likozarjeva ulica 14 (družbenica Odvetniške
družbe Pirc Musar, odvetniška pisarna, d.o.o.).
Hkrati vas obveščamo, da je pričela s poslovanjem
odvetniška družba: Odvetniška družba Pirc Musar, odvetniška pisarna, d.o.o., Ljubljana, Likozarjeva ulica 14.
Obveščamo vas, da se Blaž Praček, rojen 23. 6.
1969 v Postojni, z dnem 1. 1. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ajdovščini, Lokarjev drevored 1.
Obveščamo vas, da se Janez Klemenc, rojen 2. 1.
1978 v Novem mestu, z dnem 1. 1. 2015 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Novem mestu, Kratka ulica 1.
Obveščamo vas, da se Maja Šiftar Benko, rojena
19. 9. 1983 v Murski Soboti, z dnem 1. 1. 2015 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Murski Soboti, Lendavska ulica 11 (zaposlena
pri odvetniku Miranu Žilavcu).
Obveščamo vas, da se Biserka Kreitner, rojena
26. 1. 1983 v Mariboru, z dnem 15. 12. 2014 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Mariboru, Partizanska cesta 37 (zaposlena pri
odvetniku Valentinu Brezniku).
Obveščamo vas, da se Katarina Rajgelj, rojena
10. 2. 1976 v Kranju, z dnem 15. 12. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Celovška cesta 30 (zaposlena pri odvetniku
Andreju Razdrihu).
Obveščamo vas, da se Cvetka Smrekar, rojena
24. 2. 1983 v Novem mestu, z dnem 15. 12. 2014 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Mala ulica 5 (zaposlena v Odvetniški
pisarni Zakonjšek in Zakonjšek d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Uroš Alexander Košenina, rojen 29. 4. 1981 v Kranju, z dnem 15. 12. 2014
vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Tivolska cesta 48 (zaposlen
v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji
o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Borut Leskovec, rojen
17. 11. 1985 v Slovenj Gradcu, z dnem 15. 12. 2014
vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 6 (zaposlen
v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.n.o. – o.p.).
Obveščamo vas, da se Gregor Žika Ševo, rojen
3. 11. 1978 v Ljubljani, z dnem 15. 12. 2014 vpiše v ime-
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nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Celovška cesta 32 (zaposlen pri odvetnici
Tini Šnajder Paunović).
Obveščamo vas, da se Andreja Strnad Panić, rojena 6. 8. 1980 v Ljubljani, z dnem 9. 12. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Krškem, Cesta krških žrtev 12d.
Obveščamo vas, da se Eva Zabukovec, rojena
2. 3. 1984 v Postojni, z dnem 9. 12. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Celju, Trg celjskih knezov 6 (zaposlena pri odvetniku
Dušanu Korošcu).
Obveščamo vas, da se Danica Štrukelj Stanonik,
rojena 26. 2. 1975 v Postojni, z dnem 10. 12. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
s pisarno v Pivki, Javorniška cesta 9B.
Obveščamo vas, da se Peter Maraž, rojen 23. 11.
1982 v Šempetru pri Gorici, z dnem 9. 12. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
s pisarno v Solkanu, Trg Jožeta Srebrniča 7 (zaposlen
v Odvetniški pisarni Polanc, d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Rok Keršič, rojen 7. 2. 1982
v Mariboru, z dnem 9. 12. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Mariboru, Partizanska cesta 11 (zaposlen v Odvetniški družbi
Kac in odvetniki o.p. d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Rok Lep, rojen 8. 9. 1983
v Mariboru, z dnem 9. 12. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Mariboru, Partizanska cesta 11 (zaposlen v Odvetniški družbi
Kac in odvetniki o.p. d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Žiga Stamenković, rojen
16. 5. 1984 v Mariboru, z dnem 9. 12. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Mariboru, Partizanska cesta 11 (zaposlen v Odvetniški
družbi Kac in odvetniki o.p. d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Primož Rojac, rojen 31. 7.
1985 v Kopru, z dnem 9. 12. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Tomšičeva ulica 3.
Obveščamo vas, da se Janja Zaplotnik, rojena
24. 2. 1985 v Kranju, z dnem 9. 12. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Tavčarjeva 6 (zaposlena Odvetniški pisarni
Jadek & Pensa d.n.o.-o.p.).
Obveščamo vas, da se Jožica Češnovar, rojena
13. 9. 1973 v Ljubljani, z dnem 1. 1. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Jarška cesta 10a.
Obveščamo vas, da se Blaž Merčun, rojen 26. 12.
1984 v Ljubljani, z dnem 9. 12. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Slovenska cesta 47 (zaposlen v Odvetniški
družbi Podjed o.p. – d.o.o.).
Obveščamo vas, da se mag. Katja Seljak Varga,
rojena 11. 12. 1977 v Ljubljani, z dnem 9. 12. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
s pisarno v Domžalah, Radio cesta 12.
Obveščamo vas, da se Sergeja Bogunič, rojena
13. 10. 1978 v Ljubljani, z dnem 1. 1. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Tavčarjeva 10.
Obveščamo vas, da se Sandra Kajtazović, rojena
10. 6. 1984 v kraju Velika Kladuša (BIH), z dnem 9. 12.
2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Tivolska cesta 48 (zaposlena v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik in
partnerji o.p., d.o.o.).
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Obveščamo vas, da se Ivana Slabe, rojena 12. 4.
1982 v Ljubljani, z dnem 9. 12. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Prešernov trg 3 (zaposlena pri odvetnici Tadeji Erzin Potočnik).
Obveščamo vas, da se Irena Šik, rojena 3. 2. 1982
v Ljubljani, z dnem 9. 12. 2014 vpiše v imenik odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Bleiweisova cesta 30 (zaposlena Odvetniški pisarni Kraljič
in Jandl d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Anže Arko, rojen 24. 8. 1982
v Ljubljani, z dnem 9. 12. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Davčna ulica 1 (zaposlen v Odvetniški družbi Ilić
o.p.d.o.o.).
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Andrej Štiglic, odvetnik iz
Maribora, Ulica Vita Kraigherja 5/V, z dnem 4. 1. 2015
izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega
poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Andreja Štiglica je Slavko Vesenjak, odvetnik iz Maribora, Ulica Vita
Kraigherja 5/V.
Obveščamo vas, da se mag. Melita Trop, LL.M., odvetnica iz Ljubljane, Barjanska cesta 3 (zaposlena v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, d.o.o.), z dnem
9. 11. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju
odvetniškega poklica.
Obveščamo vas, da se Mojca Oset, odvetnica iz
Celja, Ljubljanska cesta 11, z dnem 4. 1. 2015 izbriše iz
imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker
se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica.
Prevzemnica odvetniške pisarne Mojce Oset je
Špela Debevc, odvetnica iz Celja, Ljubljanska cesta 11.
Obveščamo vas, da se Drago Teržan, odvetnik iz
Celja, Miklošičeva ulica 9, z dnem 31. 12. 2014 izbriše
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica
zaradi upokojitve.
Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Draga Teržana je David Teržan, odvetnik iz Celja, Miklošičeva
ulica 9.
Obveščamo vas, da se Romana Prevolšek, odvetnica iz Šmarja pri Jelšah, Rogaška cesta 19, z dnem
31. 12. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju
odvetniškega poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnica odvetniške pisarne Romane Prevolšek je Barbara Prevolšek Rajić, odvetnica iz Šmarja pri
Jelšah, Rogaška cesta 19.
Obveščamo vas, da se Mitja Zakelšek, odvetnik iz
Maribora, Titova cesta 2a (zaposlen v Odvetniški pisarni
Fridl & Hlastec, d.o.o.), z dnem 17. 11. 2014 izbriše iz
imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker
se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica.
Obveščamo vas, da se Matjaž Čebular, odvetnik iz
Ljubljane, Hacquetova 6, z dnem 12. 11. 2014 izbriše
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica
zaradi upokojitve.
Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Matjaža Čebularja je Žiga Peternel, odvetnik iz Ljubljane, Ulica Jana
Husa 3.
Obveščamo vas, da se mag. Nataša Vidovič Plantan, odvetnica iz Odvetniške družbe Vidovič & Partnerji
o.p., d.o.o., Ljubljana, Vodnikova cesta 172, z dnem
31. 10. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške
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zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju
odvetniškega poklica.
Prevzemnica odvetniške pisarne mag. Nataše Vidovič Plantan je Bernarda Jekovec, odvetnica iz Odvetniške
družbe Vidovič & Partnerji o.p., d.o.o., Ljubljana, Vodnikova cesta 172.
Obveščamo vas, da se Anton Marolt, odvetnik iz
Ljubljane, Hacquetova ulica 8, z dnem 5. 12. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica
zaradi upokojitve.
Prevzemnica poslov odvetniške pisarne Antona Marolta je Ila Zupančič, odvetnica iz Ljubljane, Hacquetova
ulica 8.
III. Spremembe
Obveščamo vas, da Rudi Potrpin, rojen 13. 4. 1984
v Trbovljah, odvetnik iz Domžal, z dnem 31. 12. 2014 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposleni v Odvetniški družbi Bregant, Volgemut, Hajtnik – BVH o.p.
d.o.o., Ljubljanska cesta 72, Domžale, glede na to, da je
pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba
Potrpin o.p. d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale.
Odvetnik Rudi Potrpin z dnem 1. 1. 2015 nadaljuje
delo kot odvetnik Odvetniške družbe Potrpin o.p. d.o.o.,
Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale.
Obveščamo vas, da odvetnica Brigita Kraljič, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, od dne 1. 1. 2015 dalje
posluje tudi kot samostojna odvetnica.
Zadeva: Popravek obvestila št. 2644/2014 z dne
22. 12. 2014, odvetnica Brigita Kraljič.
Obveščamo vas, da odvetnica Brigita Kraljič, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, od dne 22. 12. 2014 (in
ne od dne 1. 1. 2015) dalje posluje tudi kot samostojna
odvetnica.
Obveščamo vas, da odvetnici mag. Maji Prodan Jurič, roj. 5. 5. 1972 v Kopru z dnem 31. 12. 2014 preneha
delovno razmerje v Odvetniški družbi Čeferin o.p., d.o.o.,
Taborska cesta 13, Grosuplje, glede na to, da je pričela
poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Prodan
Jurič, d.o.o., Ferrarska ulica 5 A, 6000 Koper.
Odvetnica mag. Maja Prodan Jurič z dnem 1. 1.
2015 nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške pisarne
Prodan Jurič, d.o.o., Ferrarska ulica 5 A, 6000 Koper.
Obveščamo vas, da bo mag. Marija Karlovšek, rojena 26. 5. 1959 v Selcih, odvetnica iz Celja, Savinova
ulica 7, z dnem 31. 12. 2014 prenehala opravljati odvetništvo kot samostojna odvetnica in se bo z dnem 1. 1. 2015
zaposlila pri odvetniku mag. Igorju Karlovšku, Savinova
ulica 7, 3000 Celje.
Obveščamo vas, da bo odvetnik Tomaž Petrovič iz
Ljubljane, od dne 15. 12. 2014 dalje posloval kot samostojni odvetnik na naslovu: Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
Obveščamo vas, da bo Roman Završek, rojen 9. 2.
1972 v Ljubljani, odvetnik iz Ljubljane, Kotnikova ulica 33,
z dnem 30. 11. 2014 prenehal opravljati odvetništvo kot
samostojni odvetnik.
Odvetnik Roman Završek z dnem 1. 12. 2014 nadaljuje delo kot odvetnik v Odvetniški pisarni Završek, o.p.,
d.o.o., Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da bo Špela Debevc, rojena 2. 3.
1975 v Ljubljani, odvetnica iz Ljubljane, Štefanova ulica 5,
z dnem 28. 12. 2014 prenehala opravljati odvetništvo kot
odvetnica zaposlena v Odvetniški pisarni Kanalec, Dren,
Rovšek Srše d.o.o., Ljubljana, Štefanova ulica 5.
Odvetnica Špela Debevc z dnem 29. 12. 2014
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Ljubljanska cesta 11, 3000 Celje,
tel. 03/490-06-60, faks: 03/490-06-61.
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Obveščamo vas, da Aleš Kaluža, rojen 9. 8. 1980
v Postojni, odvetnik iz Ljubljane, Dunajska cesta 106,
z dnem 31. 12. 2014 preneha opravljati odvetništvo kot
samostojni odvetnik in se z dnem 1. 1. 2015 zaposli
v Odvetniški družbi Fatur, o.p., d.o.o., Štefanova 13 a,
1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da Brigita Žvan, rojena 21. 11. 1971
na Jesenicah, odvetnica iz Kranja, Tavčarjeva ulica 21,
z dnem 23. 12. 2014 preneha opravljati odvetništvo kot
odvetnica zaposlena v Odvetniški pisarni Šlibar Mulej,
d.o.o., Kranj.
Odvetnica Brigita Žvan z dnem 24. 12. 2014 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Žirovnica 11, 4274 Žirovnica, tel./faks:
059/110-674.
Obveščamo vas, da bo Barbara Prevolšek Rajić, rojena 31. 10. 1981 v Celju, odvetnica iz Šmarja pri Jelšah,
Rogaška cesta 19, z dnem 31. 12. 2014 prenehala opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena pri odvetnici
Romani Prevolšek.
Odvetnica Barbara Prevolšek Rajić z dnem 1. 1.
2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na istem naslovu: Rogaška cesta 19, 3240 Šmarje pri Jelšah, tel. 03/810-14-20, faks: 03/810-14-21.
Obveščamo vas, da bo odvetnik Luka Fabiani iz
Ljubljane, od dne 15. 12. 2014 dalje posloval kot samostojni odvetnik na naslovu: Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
Obveščamo vas, da Jože Kreševič, rojen 26. 8. 1976
v Mariboru, odvetnik iz Maribora, Ulica Vita Kraigherja 3,
z dnem 15. 12. 2014 preneha opravljati odvetništvo kot
odvetnik zaposlen pri odvetniku Robertu Berkoviču.
Odvetnik Jože Kreševič z dnem 16. 12. 2014 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik
na naslovu: Mlinska ulica 24, 2000 Maribor, tel./faks:
02/252-63-92.
Obveščamo vas, da bo odvetnik Jernej Jeraj iz Ljub
ljane, od dne 17. 12. 2014 dalje posloval kot samostojni
odvetnik na naslovu: Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub
ljana.
Obveščamo vas, da Robert Zakrajšek, rojen 14. 11.
1976 v Ljubljani, odvetnik iz Ljubljane, Trdinova 7, z dnem
30. 11. 2014 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik
zaposlen v Odvetniški pisarni Mirko Bandelj d.o.o., Ljub
ljana.
Odvetnik Robert Zakrajšek z dnem 1. 12. 2014
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu: Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana,
tel. 08/205-70-02.
Obveščamo vas, da bo Martin Bregant, odvetnik iz
Domžal, z dnem 2. 1. 2015 preselil sedež pisarne z naslova Ljubljanska cesta 72, Domžale, na novi naslov: Slovenska cesta 24, 1234 Mengeš, tel./faks: 01/200-80-71,
GSM: 041/606-346.
Obveščamo vas, da bo Mirjana Djurković, odvetnica
iz Kopra, Kolodvorska cesta 1, z dnem 30. 11. 2014 prenehala opravljati odvetništvo kot odvetnica v Odvetniški
družbi Djurković, o.p., d.o.o., Kolodvorska cesta 1, 6000
Koper.
Odvetnica Mirjana Djurković z dnem 1. 12. 2014 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na
istem naslovu: Kolodvorska cesta 1, 6000 Koper.
Obveščamo vas, da z dnem 31. 10. 2014 preneha
samostojno odvetništvo odvetnice Janje Žejn iz Ljubljane,
Tavčarjeva ulica 4.
Odvetnica Janja Žejn z dnem 1. 11. 2014 nadaljuje
delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Žejn d.o.o., Tavčarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da bo mag. Marija Hladin, odvetnica iz Kranja, Nazorjeva ulica 1, z dnem 30. 11. 2014
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prenehala opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena
v Odvetniški družbi Hočevar Mokorel o.p. d.o.o.
Odvetnica mag. Marija Hladin z dnem 1. 12. 2014
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Groharjevo naselje 75, 4220 Škofja Loka,
tel. 04/512-01-78, faks: 04/512-01-90.
Obveščamo vas, da odvetnik Klemen Grešak, Cigaletova ulica 7, Ljubljana, od dne 10. 11. 2014 dalje posluje
kot odvetnik družbenik Odvetniške družbe Grešak, o.p.,
d.o.o., Cigaletova ulica 7, 1000 Ljubljana in kot samostojni odvetnik.
Obveščamo vas, da je Tina Murn, odvetnica iz Kranja, Nazorjeva 3, z dnem 31. 10. 2014 prenehala opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena pri odvetnici
Petri Jereb, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška
družba: Odvetniška pisarna Murn, družba za opravljanje
odvetniškega poklica, d.o.o., Koroška cesta 21, 4000
Kranj.
Odvetnica Tina Murn z dnem 1. 11. 2014 nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Murn, družba za opravljanje odvetniškega poklica, d.o.o., Koroška
cesta 21, 4000 Kranj.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška družba Kanalec, o.p., d.o.o., Štefanova ulica 5,
1000 Ljubljana spremenjena in sicer se spremenjena
firma glasi: Odvetniška pisarna Kanalec, Dren, Rovšek
Srše d.o.o., Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
1. Sprememba firme – Odvetniška pisarna Soršak,
družba za opravljanje odvetniškega poklica, d.o.o.
2. Odvetnica Maja Vagaja
1. Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe:
Odvetniška pisarna Soršak, družba za opravljanje odvetniškega poklica, d.o.o., Poljanski nasip 8, 1000 Ljub
ljana, spremenjena in sicer se spremenjena firma glasi:
Odvetniška pisarna Soršak, Vagaja in odvetniki, d.o.o.,
Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana.
2. Odvetnica Maja Vagaja (kot zaposlena odvetnica
v Odvetniški pisarni Soršak, družba za opravljanje odvetniškega poklica, d.o.o.) nadaljuje delo kot odvetnica
Odvetniške pisarne Soršak, Vagaja in odvetniki, d.o.o.,
Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška pisarna Dušan Tršan in odvetniki d.o.o., Čufarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana spremenjena in sicer se
spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Tršan o.p.,
d.o.o., Čufarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška družba Brezavšček o.p., d.o.o., Ajdovščina 4,
1000 Ljubljana spremenjena in sicer se spremenjena
firma glasi: Odvetniška pisarna Brezavšček, Golobič in
odvetniki d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da se je spremenil priimek odvetnice Avrelije Barle Kuk iz Ljubljane, Slovenska cesta 55 a,
v nov priimek: Avrelija Barle.
VI. Preselitve
Obveščamo vas, da bo Petra Ferš Mrhar, odvetnica
iz Ljubljane, z dnem 2. 1. 2015 preselila sedež pisarne
z naslova Cesta v Gorice 36, Ljubljana, na novi naslov:
Slovenska cesta 24, 1234 Mengeš, tel. 01/200-80-70,
faks: 01/200-80-71.
Obveščamo vas, da bo odvetnik Martin Bregant iz
Domžal, od dne 1. 12. 2014 dalje posloval kot samostojni odvetnik na naslovu: Ljubljanska cesta 72, 1230
Domžale.
Obveščamo vas, da je Lina Fratnik Andrić, odvetnica iz Ljubljane, preselila sedež pisarne z naslova Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana, na novi naslov:
Nazorjeva ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/251-17-33,
faks:01/251-17-32.
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Obveščamo vas, da Martina Šatej – Ilc, odvetnica iz
Ljubljane, z dnem 1. 12. 2014 preseli sedež pisarne z naslova Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana, na novi naslov:
Gorenjska cesta 16, 4240 Radovljica, tel. 059/900-051,
faks: 059/987-501.
Obveščamo vas, da bo Odvetniška pisarna Završek, o.p., d.o.o. (odvetnik Roman Završek in odvetnik
dr. Tomaž Savec) z dnem 1. 12. 2014 preselila sedež
pisarne z naslova Kotnikova ulica 33, 1000 Ljubljana,
na novi naslov: Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana,
tel. 01/430-40-96, faks: 01/430-40-97.
Obveščamo vas, da je Mitja Godicelj, odvetnik iz
Trbovelj preselil sedež pisarne z naslova Kešetovo 12 a,
Trbovlje, na novi naslov: Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik,
tel. 03/565-42-26, faks: 03/564-33-15.
Obveščamo vas, da bo Matjaž Medle, odvetnik iz
Novega mesta, z dnem 1. 1. 2015 preselil sedež pisarne
z naslova Ulica talcev 2, Novo mesto, na novi naslov:
Kratka ulica 1, 8000 Novo mesto, tel./faks: 07 332 11 45,
e-pošta: odvetnik.medle@siol.net.
Obveščamo vas, da Petra Regvat, odvetnica iz Ljub
ljane, z dnem 14. 12. 2014 preseli sedež pisarne z naslova Poljanski nasip 8, Ljubljana, na novi naslov: Dunajska
cesta 347, 1231 Ljubljana – Črnuče, GSM: 031/320-304,
telefaks: 01/300-74-00.
Obveščamo vas, da je Marko Ketler, odvetnik iz Ljub
ljane preselil sedež pisarne z naslova Davčna ulica 1,
Ljubljana, na novi naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
tel. 01/320-62-62, faks: 01/320-62-00.
Obveščamo vas, da je Roman Petek, odvetnik iz
Murske Sobote preselil sedež pisarne z naslova Slomškova 25, Murska Sobota, na novi naslov: Slomškova
ulica 41, 9000 Murska Sobota, tel. 02/534-99-57, faks:
02/534-99-58.
Obveščamo vas, da Tea Mlinar Kovačič, odvetnica
iz Ljubljane, z dnem 8. 12. 2014 preseli sedež pisarne
z naslova Poljanski nasip 8, Ljubljana, na novi naslov:
Cigaletova 7, 1000 Ljubljana, tel. 059/922-818, faks:
059/924-568.
Obveščamo vas, da bo Matej Grobelnik, odvetnik iz
Celja, z dnem 1. 1. 2015 preselil sedež pisarne z naslova Ljubljanska cesta 8, Celje, na novi naslov: Pohlinova
ulica 2, 3000 Celje, tel./faks: 059/987-522.
Obveščamo vas, da dr. Blaž Kovačič Mlinar, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 8. 12. 2014 preseli sedež
pisarne z naslova Poljanski nasip 8, Ljubljana, na novi
naslov: Cigaletova 7, 1000 Ljubljana, tel. 059/922-818,
faks: 059/924-568.
Obveščamo vas, da Helena Neudauer, odvetnica
s Ptuja, z dnem 3. 11. 2014 preseli sedež pisarne z naslova Cankarjeva ulica 7, 2250 Ptuj, na novi naslov: Ulica
heroja Lacka 5, 2250 Ptuj, tel. 02/771-14-55.
Obveščamo vas, da je Odvetniška družba dr.
Aljoša Dežman, o.p., d.o.o., Ljubljana z dnem 10. 11.
2014 preselila sedež pisarne z naslova Neubergerjeva
ulica 30, Ljubljana, na novi naslov: Nove Fužine 47,
1000 Ljubljana, GSM: 031/712-727, e-pošta: odvetnikdezman@gmail.com.
Obveščamo vas, da bo Silvester Polanc, odvetnik
iz Solkana, z dnem 1. 1. 2015 preselil sedež pisarne
z naslova Trg Jožeta Srebrniča 7, 5250 Solkan, na novi
naslov: Vipavska cesta 58, Rožna Dolina, 5000 Nova
Gorica, tel. 05/330-09-60, faks: 05/330-09-61.
Obveščamo vas, da bo Odvetniška pisarna Polanc,
d.o.o. z dnem 1. 1. 2015 preselila sedež pisarne z naslova Trg Jožeta Srebrniča 7, 5250 Solkan, na novi naslov:
Vipavska cesta 58, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica,
tel. 05/330-09-60, faks: 05/330-09-61.
Odvetniška zbornica Slovenije
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Evidence sindikatov
Št. 101-57/2013-3

Ob-4240/14

Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 3. 12. 2013 hrani spremenjen statut sindikata
SINDIKAT KONCERNA SINTAL, in sicer z naslednjimi
podatki: zaporedna številka vpisa v evidenco: 283, ime
sindikata: SINDIKAT KONCERNA SINTAL, sedež sindikata: Litostrojska c. 38, 1000 Ljubljana.
Št. 101-40/2014-5

Ob-4242/14

Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 30. 7. 2014 v evidenci statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 199 spremeni ime predsednika sindikata SVIZ Sindikat Vrtca Škratek Svit Vodice, in sicer
je nova predsednica Janja Potrč.
Št. 101-49/2014-3

Ob-4245/14

Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 17. 9. 2014 v evidenci statutov pod zaporedno
številko 11 spremeni ime sindikata in zakoniti zastopnik
Sindikata delavcev v republiških športnih zvezah, in
sicer novo ime glasi: Sindikat delavcev v nacionalnih
športnih zvezah, nov zakoniti zastopnik pa je Luka
Krmelj.
Št. 101-23/2014-3

Ob-4246/14

Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 17. 3. 2014 izbrišejo Pravila/statut sindikata
Sindikat podjetja OFSET Tiskarna Medvode, in sicer
z naslednjimi podatki: zaporedna številka vpisa v evidenco: 86, ime sindikata: Sindikat podjetja OFSET
Tiskarna Medvode, sedež sindikata: C. na Svetje 28,
1215 Medvode.

Št. 02049-1/2005-63

Ob-4248/14

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam se
poleg dejavnosti, določenih z odločbami tukajšnjega ministrstva št. 121-02-102-4/93 z dne 16. 7. 1993,
121-02-102/93-009 z dne 29. 9. 1999, 121-02-102/93-024
z dne 18. 3. 2002, 121-02-102/93-031 z dne 19. 6. 2003,
121-02-102/93-043 z dne 9. 2. 2004, 121-02-102/93-045
z dne 7. 4. 2004, 02049-1/2005/6 z dne 22. 4. 2005,
02049-1/2005-16 z dne 10. 7. 2005 (pravilno 10. 7.
2007), 02049-1/2005 z dne 27. 8. 2007, 02049-1/2005-27
z dne 6. 9. 2007, 02049-1/2005-39 z dne 7. 1. 2008 in
02049-1/2005 z dne 29. 6. 2010, določi kot reprezentativni sindikat v dejavnosti »veterinarstvo« in v poklicu
»visokošolski učitelji in sodelavci/visokošolske učiteljice
in sodelavke«.
Za Sindikat veterinarjev Slovenije se šteje, da
je reprezentativen v dejavnosti »veterinarstvo«, ker
je združen v Konfederacijo sindikatov Slovenije - Pergam.
Za Visokošolski sindikat Slovenije se šteje, da je reprezentativen v poklicu »visokošolski učitelji in sodelavci/visokošolske učiteljice in sodelavke«, ker je združen
v Konfederacijo sindikatov Slovenije - Pergam.
Št. 101-3/2014/4

Ob-4294/14

Statut sindikata Neodvisni sindikat Slovenije
Podružnica Konitex Slovenske Konjice, s sedežem
Mestni trg 18, Slovenske Konjice, ki se na podlagi odločbe Upravne enote Slovenske Konjice št. 02800-1/98
104/27 z dne 27. 1. 1998, hrani pri Upravni enoti Slovenske Konjice in je vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 51, se izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
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Št.

Objave po Zakonu o medijih
Št. 030-0001/2015-1

Ob-1007/15

Ime medija: NOVINE.
Ime in priimek ter stalno bivališče oziroma firma in
sedež izdajatelja: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
Odgovorni urednik: Franc Šlihthuber.
Člani uredniškega odbora: Sonja Kerčmar, Aleksander Ružič, Marjana Vukanič, Lilijana Svetec, Brigita Andrejek, Sandra Šnepf.
Člani nadzornega odbora izdajatelja: Simon Perš,
Majda Zrinski, Žiško Štefan.
Ob-1012/15
Na podlagi Zakona o medijih Radio Gorenc d.o.o.,
Balos 4, Tržič, objavlja: več kot 5 % lastniški delež imajo:
1. Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič – 21,11 %;
2. Janez Štimec, Mirke 15b, Vrhnika – 78,89 %.
Direktor: Janez Štimec.
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Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 140/2011

Os-4228/14

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev:
1. Obrenko Gajić, Litostrojska cesta 24, Ljubljana in
ostali etažni lastniki večstanovanjske stavbe, na naslovu Litostrojska cesta 24-28 v Ljubljani, ki jih vse zastopa pooblaščenka Marija Jerala s.p., Cesta Toneta Tomšiča 8, Jesenice, zoper nasprotne udeležence: 1. Titovi
zavodi Litostroj v Ljubljani, katerega pravni naslednik
je bila družba Litostroj - Holding d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana, ki je bila dne 12. 10. 2010 izbrisana
iz sodnega registra in katere preostalo premoženje je
prevzel družbenik Top experience LLC, 16192 Coastal
Highway, 19958 Delaware, ZDA in 2. Česalnice Ljub
ljana d.d., Ulica Luize Pesjakove 9, Ljubljana, ob udeležbi: upravnik Cigale & CO. d.o.o., Goriška ulica 61,
Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine na stavbi
na naslovu Litostrojska cesta 24, 26 in 28 v Ljubljani
izdalo sklep o začetku vzpostavitve listine z naslednjimi podatki:
– identifikacijski znak nepremičnine in podatki
o vsebini listine: kupoprodajne pogodba z dne 24. 12.
1991. Predmet pogodbe: stanovanje št. 5, v II. nadstropju, v izmeri 98,69 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Litostrojska cesta 26 v Ljubljani, ID nepremičnine,
s katerim je vpisana v kataster stavb: 1739-493-15,
– oseba, ki jo je izstavila: Litostroj Holding d.d.
Ljubljana,
– oseba, v korist katere je izstavljena: Tekavec Podboj Andreja, Djakovičeva 26, Ljubljana,
– podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Tekavec Podboj Andreja, Moravče, Imenje 28.
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
zemljiškoknjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila, da v enem mesecu od objave tega oklica
v Uradnem listu Republike Slovenije 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. in 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 pri-

ložiti tudi izvirnik oziroma vsaj overjen prepis izvirnika,
katere vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2014
N 561/2008

Os-4221/14

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Antoličičeva
ulica 20, št. stavbe 1422, k.o. 678 Spodnje Radvanje,
na predlog predlagateljice Lilijane Berghaus, Antoličičeva ulica 20, Maribor, ki predlaga vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe št. 678-1422-19 in
kletnem prostoru, in vzpostavitev pravnega naslova,
dne 12. 12. 2014 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev pravnega naslova, kupoprodajne pogodbe iz leta 1993, sklenjene na podlagi Stanovanjskega
zakona med Cestnim podjetjem Maribor, p.o., Iztokova
ulica 30, Maribor, kot prodajalcem in Lilijane Berghaus,
Antoličičeva ulica 20, Maribor, kot kupovalko, s katero
je kupovalka kupila stanovanje št. 19, v IV. nadstropju
večstanovanjske stavbe Antoličičeva 20, 2000 Maribor,
s površino ca. 72,00 m2 (podatki po GURS-u: posamezni
del št. 19, v stavbi št. 1422, k.o. 678 Spodnje Radvanje)
in pripadajoč kletni prostor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 12. 2014
N 561/2008

Os-4222/14

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Antoličičeva
ulica 20, št. stavbe 1422, k.o. 678 Spodnje Radvanje,
na predlog predlagatelja Elektra Servis d.o.o., Kočevarjeva ulica 11, ki predlaga vpis lastninske pravice za trosobno stanovanje, št. 8, v izmeri 69,60 m2, v II. nadstropju in kletno shrambo s površino 4,30 m2, na naslovu
Antoličičeva ulica 20, Maribor, in vzpostavitev pravnega
naslova, dne 12. 12. 2014 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova, prodajne pogodbe
št. 3079-575-13-2/4, z dne 13. 7. 1981, sklenjene med
prodajalcem Gradbenim podjetjem »Stavbar« Maribor,
z n. sol. o., Maribor, Industrijska ulica 13, TOZD Visoke
gradnje Maribor, n. sol. o., Maribor, Industrijska ulica 13,
ki ga zastopa direktor TOZD Milan Kuster, dipl. ing. org.
dela in kupcem Elektra elektrotehniškim in projektantskim
podjetjem p.o. Maribor, Kočevarjeva ulica 11, ki ga zastopa direktor Dušan Zotter, za trosobno stanovanje, št. 8,
v izmeri 69,60 m2, v II. nadstropju in kletno shrambo s površino 4,30 m2, na naslovu Antoličičeva ulica 20, Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
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pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 12. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
VL 77569/2011

Os-3845/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 77569/2011 z dne 7. 6. 2011,
upnika Domplan d.d., Bleiweisova 14, Kranj, proti dolžniku Davorinu Klemenčič, brez stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, zaradi izterjave 833,29 EUR s pripadki, se dolžniku Davorinu Klemenčiču, postavi začasna zastopnica odvetnica Renata
Godnjov Špik iz Tržiča. Začasna zastopnica bo dolžnika
zastopala dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 10. 2014
I 1008/2014

Os-3956/14

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper
dolžnika Aleša Reich, Celovška cesta 150, Ljubljana, ki
ga zastopa zak. zač. zast. Tanja Glušič, Cesta talcev 5,
Domžale, zaradi izterjave nadomestila preživnine s pp
sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Tanja
Glušič, Cesta talcev 5, 1230 Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 2014
I P 1773/2014

Os-4257/14

Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Katarini
Novšak Kaplan v pravdni zadevi tožeče stranke HGTRADE, Trženje barv, d.o.o., Zasavska cesta 95, Ljub
ljana-Črnuče, ki jo zastopa Ksenija Ocvirk, odvetnica iz
Ljubljane, zoper toženo stranko: 1. Branislav Bratuša,
neznanega prebivališča, 2. Robert Jamnik, Pšata 76,
Dol pri Ljubljani, zaradi plačila škode pcto 5.080,98 EUR
s pripadki, dne 16. 12. 2014 sklenilo:
Prvo toženi stranki Bratuša Branislavu, neznanega
prebivališča, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik
Jure Snoj, Vodnikova cesta 163b, Ljubljana, ki bo zastopal prvo toženo stranko v tem postopku.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2014
N 743/2013

Os-3955/14

Okrajno sodišče v Ljubljani v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Ivan Arih, Jamova cesta 50, Ljub
ljana, in ostali etažni lastniki stavbe na naslovu Jamova
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cesta 50, Ljubljana, ki jih zastopa upravnik Gradbeni
in vzdrževalni center d.o.o., Brnčičeva ulica 31, Ljub
ljana, ki ga zastopa direktor Matej Primožič, njega pa
odvetnik Bojan Makovec, Ulica Ivana Pengova 22,
Domžale, zoper nasprotne udeležence: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc & partnerji, 2. Terezija Vadnjal Snoj, Tržaška cesta 121, Ljubljana, (dedič
po pokojni Aleksander Rozman, Štula 6, Ljubljana),
3. Pavla Anžič, Viška cesta 44, Ljubljana, 4. Ivana
Marija Duh, Buenos Aires, St. Lynch Bussyreder, 239
Villa Batestes, Argentina, 5. Stanka Boroje, Log pri
Povhovem Gradcu, Povhov Gradec, 6. Jana Sbaiz,
Zurcherstrasse 94, Rapperswill, Švica, 7. Franc Marinšek, Linhartova cesta 68, Ljubljana, 8. Mitja Marinšek, Dolenjska cesta 324, Škofljica, 9. Marjana Oltra,
Brilejeva 9, Ljubljana, 10. Jasna Remškar Mesojedec,
Šegova ulica 7, Novo Mesto, 11. Jurij Marinšek, Krivec 8, Ljubljana, 12. Olga Marinšek, Prešernova 53,
Ljubljana, 13. Franc Snoj, Pot na Visoko11/A, Ljub
ljana – Dobrunje, 14. Republika Slovenija, ki jo zastopa
državno pravobranilstvo, Šubičeva ulica 2, Ljubljana,
15. TEOL, Zaloška cesta 554, Ljubljana (pripojeno
k družbi ORKA d.o.o., Dvorakova ulica 5, 1000 Ljub
ljana – v stečaju, stečajni upravitelj Karner Harald),
16. Primož Sedej, Cesta na Laze 12, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnik Tilen Hrastnik, 17. Olga Pintar, Stanežiče 26, Ljubljana, 18. Ivanka Žnidaršič (pokojna
16. 7. 1983), Čampova ulica 10, Ljubljana, 19. Jakob
Žnidaršič, Čampova ulica 10, Ljubljana (pokojni 27. 2.
1974), dediči po pokojnih pod zaporedno 18 in 19 so:
1. Darinka Mesarič, Mlakarjeva cesta 51, Trzin, 2. Irena
Mavsar, Čampova ulica 2, Ljubljana, 3. Mirko Žnidaršič, Jadranska cesta 35, Ankaran, ki jih vse zastopa
odvetnik Tilen Hrastnik iz Odvetniške družbe FMMS
o.p., d.o.o., ob udeležbi: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku
nasprotnemu udeležencu s sklepom z dne 13. 8. 2014
postavilo začasno zastopnico odvetnico Alojzijo Slavo
Alič iz Odvetniške pisarne Alič & Kovač o.p., d.o.o.
Šmartinska cesta 130, Ljubljana, ker ima nasprotna
udeleženka Ivana Marija Duh, Buenos Aires, St. Lynch
Bussyreder, 239 Villa Batestes, Argentina, ki v Republiki Sloveniji nima pooblaščenca, svoj sedež v tujini in
se vročitev sodnega pisanja ni moglo opraviti.
Začasna zastopnica bo nasprotno udeleženko zastopala vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2014
0294 I 116/2010

Os-4051/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Slobodanu Krajišnjik, brez prebivališča v Republiki Sloveniji, zaradi izterjave nadomestila
preživnine, sklenilo:
dolžniku se za začasno zastopnico v predmetni
izvršilni zadevi postavi odvetnica Vida Mali Lemut iz
Ajdovščine, Tovarniška cesta 2A.
Začasna zastopnica ima od dneva postavitve v tem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
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nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 11. 2014

Oklici dedičem
I D 2467/2013

Os-4113/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Josipu Cesarju, rojenem 1. 3.
1955, umrlem 3. 9. 2013, nazadnje stanujočem Ulica
bratov Učakar 86, Ljubljana.
Tekom postopka so se dediči prvega in drugega
dednega reda dedovanju po zapustniku odpovedali. Sodišču dediči tretjega dednega reda niso poznani.
Sodišče tako na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani
k dedovanju po zapustniku, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2014
I D 1819/2013

Os-4046/14

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Mariboru, po dne 10. 10. 2013 umrli Frančiški
Finžgar, hčeri Franca Žurana, rojena 7. 2. 1930, državljanki RS, upokojenki, vdovi, nazadnje stanujoči Zvezna
ulica 37, Maribor, pridejo v poštev kot dediči po zapustnici
dediči III. dednega reda neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda neznanih imen in naslovov, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 11. 2014
D 547/2014

Os-4285/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojni Pičulin Mariji, pokojnega Antona, poročeni Plesničar, rojeni 22. 1. 1892, Voglarji 13/19, ki je
bila razglašena za mrtvo s sklepom Okrajnega sodišča
v Gorici, opr. št. I N 5/2014, kot datum smrti pa se je štel
23. 1. 1962.
Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 11. 2014
D 537/2014

Os-4289/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojni Breščak Rozaliji, rojeni Bitežnik, rojeni

13. 7. 1896, z zadnjim stalnim prebivališčem Bate 21, ki
je umrla dne 26. 11. 1981.
Kot dediča bi prišla v poštev zapustnikova otroka
Marija Fabijan, rojena leta 1921 in Vladimir Fabijan,
rojen leta 1923, katerih prebivališče sodišču ni znano oziroma njihovi potomci, ki sodišču prav tako niso
znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 11. 2014
D 324/2013

Os-3914/14

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Nazariu Gregorettiju (Lazarju
Gregoriču), rojenem 12. 6. 1919, nazadnje stanujočem
v Trstu, Via Paisiello 5/5, Italija, ki je umrl 12. 1. 1986.
Iz podatkov sodnega spisa sledi, da zapuščino sestavljajo dve nepremičnini v k.o. Maliji, v deležu ene
polovice. Za začasno skrbnico zapuščine je postavljena
odvetnica Magda Mlač iz Izole.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih
dedičih, saj so se vsi sodišču znani dediči dedovanju po
zapustniku odpovedali. Zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče, da se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih
podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 7. 11. 2014
D 224/2012

Os-3915/14

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojni Mariji Gianni, rojeni 10. 3. 1892,
nazadnje bivajoči na naslovu Manziolijeva ulica 9, Izola,
in umrli dne 10. 3. 1953.
Iz podatkov sodnega spisa sledi, da zapuščino predstavlja nepremičnina, parc. št. 2663/1, k.o. 2715
Cetore, v lasti zapustnice v deležu ene tretjine.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih
dedičih. Zato pozivamo morebitne zapustničine dediče,
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu
z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 7. 11. 2014
D 60/2014

Os-3928/14

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapuščinski postopek po pokojni Mariji Umek, rojeni dne
8. 7. 1938, državljanki Republike Slovenije, vdovi, nazadnje stanujoči Svetinova ulica 1, Šentjur, umrli dne
10. 3. 2014.
Sodišču ni znano, ali je po zapustnici kaj dedičev II.
oziroma III. dednega reda (dedič I. dednega reda se je
odpovedal dediščini), zato s tem oklicem poziva osebe,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se čim prej,
najkasneje pa v roku 1 leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča, spletni strani sodišča in v Uradnem
listu Republike Slovenije, priglasijo sodišču.
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Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika zapuščine in podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 2. 10. 2014
D 151/2014

Os-4045/14

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Trebnjem, po pokojnem Vidu Lavrihu,
rojenem 12. 5. 1972, z zadnjim bivališčem na naslovu
Žubina 31, Veliki Gaber, sodišče poziva dediče I., II. in
III. dednega reda ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do
zapuščine, da se priglasijo sodišču v roku enega leta
od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju (ZD).
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 21. 11. 2014

Oklici pogrešanih

N 13/2014, N 14/2014

Os-4139/14

Pri Okrajnem sodišču v Kamniku sta v teku nepravdni postopek predlagateljice Irene Modrej Mežnar, Groharjeva ulica 18, Kamnik, zaradi razglasitve pogrešanega Petra Mežnarja, roj. 9. 4. 1972, z zadnjim naslovom
Groharjeva ulica 18, Kamnik, za mrtvega in nepravdni
postopek predlagateljice Brede Holc, Klanec 11, Komenda, zaradi razglasitve pogrešanega Aleša Holca, roj.
16. 11. 1975, z zadnjim naslovom Klanec 11, Komenda,
za mrtvega.
Iz predlogov izhaja, da sta se pogrešana v trenutku, ko sta se zadnjič javila, nahajala na trekingu
v pogorju Shaksgam na Kitajskem, kjer sta sodelovala
v mednarodni ekipi trekinga. Zadnjič sta se javila 5. 7.
2014 preko satelitskega telefona, potem pa sta se
odpravila v neobljuden in nenaseljen predel, kjer je zaradi vojaškega območja in meje s Pakistanom gibanje
omejeno. Ker se nista vrnila ob dogovorjenem času
na dogovorjeno mesto v dolino, se je začela iskalno
reševalna akcija, vendar pa reševalna ekipa kitajske
vojske s člani mednarodne odprave pogrešanih ni našla. Glede na zbrane podatke sta se pogrešana ali
poškodovala, ali pa ju je zajel snežni plaz oziroma ju
je odnesla deroča reka.
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Pogrešanega Petra Mežnarja bo v nepravdnem
postopku zastopal skrbnika za poseben primer Jožef
Mežnar.
Pogrešanega Aleša Holca bo v nepravdnem postopku zastopal skrbnik za poseben primer Ivan Holc.
Na podlagi navedenega, sodišče kliče pogrešana
Petra Mežnarja in Aleša Holca, da se oglasita naslovnemu sodišču oziroma poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o pogrešanih oziroma o njuni smrti, naj to sporočijo
sodišču v roku treh mesecev od objave oklica, sicer bo
sodišče po preteku tega roka razglasilo oba pogrešana za mrtva, v skladu z določili Zakona o nepravdnem
postopku.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 12. 2014
N 41/2014

Os-4236/14

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešane Ivane Bertoš, rojene Oblak, z zadnjim znanim prebivališčem v Kortinah št. 76, Črni Kal,
za mrtvo.
Vse, ki kaj vedo o njenem življenju, se poziva, da to
sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 12. 2014
N 78/2014

Os-4237/14

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešane Marije Kermac, rojene Oblak,
rojene dne 26. 7. 1847, z zadnjim znanim prebivališčem
v Marezigah št. 7, za mrtvo.
Vse, ki kaj vedo o njenem življenju, se poziva, da to
sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 12. 2014
N 76/2014

Os-4238/14

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega Josipa Kocjančiča, sina Ivana,
z zadnjim znanim prebivališčem v Dolu pri Hrastovljah
št. 9/8 (Lavriči), za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva,
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 12. 2014
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Majce Darja, Senožeti 8, Zgornja Besnica, indeks,
št. 18071317, izdala Univerza Ljubljana, Filozofska fakulteta, leto izdaje 2007. gnn-334858

Drugo preklicujejo
Balant Silvester, Šaleška 2C, Velenje, vozno karto,
št. 1070500003782001, izdajatelj Cetis d.d. gnx-334848
Barlič Andrej, Lunačkova ulica 5, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009630001, izdajatelj Cetis d.d. gnw-334849
Danica Popotnik s.p., Ponikve pri Studencu 26, Studenec, licenco skupnosti za vozilo MAN, št. 011309/001,
reg. št. GO C7 001. gni-334863
Hribernik Vladimir, Dovže 7A, Mislinja, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500009352001, izdajatelj
Cetis d.d. gnr-334854
Mikić Dragoja, Rapočeva 18, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 10705000039143000, izdajatelj
Cetis d.d. m-108
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica,
licenco št. GE000421/02279/007, za vlečno vozilo, reg.
št. LJ RH-902. gnl-334860

Petek Transport, d.o.o., Ribnica, Gornje Lepovče 99,
Ribnica, licenco za vozilo, št. GE004611/00326/044,
reg. št. LJ UR-868. gnp-334856
Poženel Nika, Jelični Vrh 33, Idrija, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina,
št. 0006099746. gns-334853
Repar Simona, Kamnik pod Krimom 13, Preserje,
študentsko izkaznico, št. 63070168, izdala Fakulteta za
računalništvo in informatiko. gnm-334859
Rexhepi Muharem, Škofja vas 50C, Škofja vas,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017175001,
izdajatelj Cetis d.d. gnq-334855
Strojan Lana, Šmarje 100, Šmarje, študentsko izkaznico, št. 09050148, izdala Univerza Ljubljana, Fakulteta
za pomorstvo in promet. gnj-334862
Štefanič Marta, Podzemelj 6, Metlika, študentsko
izkaznico, št. 18041209, izdala Filozofska fakulteta Ljub
ljana, na ime Križan Marta. gnk-334861
Šterk Andraž, Cesta dveh cesarjev 106P, Ljub
ljana, certifikat za NPK varnostnik/ca, št. C594, izdala
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja.
gnv-334850
Temlin Irena, Brilejeva 1, Ljubljana, vrednotnico za
plačilo tehničnega pripomočka št. 93-00345-2014, datum izdaje 19. 12. 2014. gnu-334851
Tlaker Tomaž, Juvanje 21, Ljubno ob Savinji, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500010419001, izdajatelj Cetis d.d. gnt-334852
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