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Javni razpis

za sofinanciranje nagrad na področju
urejanja prostora in graditve objektov v letu 2015
1. Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev poziva potencialne vlagatelje,
da oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje
nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov.
2. Pravna podlaga: sofinanciranje bo izvedeno
na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.
in 101/13) Proračuna Republike Slovenije za leto 2015
(Uradni list RS, št. 102/13), Zakon 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) in 12. poglavja
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13).
3. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je
sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov formalno
uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni, ki so
namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in
drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke
na področju urejanja prostora in graditve objektov na
območju Republike Slovenije.
4. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je prispevati:
– k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse;
– k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega, arhitekturnega, krajinskega in gradbenega raziskovanja, načrtovanja in projektiranja ter izvedbe;
– h krepitvi pomena in vloge kakovosti oblikovanja
prostora za razvoj družbe in kakovost življenja;
– k ozaveščanju in izobraževanju širše javnosti
o pomenu prostora kot skupni vrednoti;
– h krepitvi pomena, vloge in odgovornosti stroke
pri doseganju boljših prostorskih ureditev, kakovosti in
prepoznavnosti prostora, arhitekture, urbanizma, kakovosti bivalnega okolja.
5. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za izbiro
prejemnikov sredstev
5.1. Prejemniki sredstev
Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice, oziroma javni skladi.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih
oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.

5.2. Namenska poraba na javnem razpisu pridobljenih sredstev
Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo za financiranje nagradnega fonda. Delež sredstev namenjen
nagradnemu fondu je določen v točki 8.
5.3. Formalno uvedene nagrade
Nagrade, za katere naprošajo sredstva pravne osebe iz točke 5.1. morajo biti formalno uvedene v Republiki
Sloveniji. Nagrada je lahko formalno uvedena s splošnim pravnim aktom ali z aktom o ustanovitvi nagrade.
Ta ne sme biti uvedena manj kot dva meseca od dneva
objave razpisa. Podelitev nagrade mora potekati na območju Republike Slovenije.
5.4. Rok za podelitev nagrad
Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je tudi, da
morajo biti nagrade fizično podeljene najkasneje do enega leta od objave javnega razpisa, torej do 20. 2. 2016.
5.5. Vrsta nagrad
Nagrade so lahko denarne ali nedenarne.
5.6. Prejemniki nagrad
Prejemniki nagrad za izjemne dosežke so lahko
pravne in fizične osebe: projektanti, prostorski načrtovalci in drugi strokovnjaki, študentje, izvajalci, investitorji
in lokalne skupnosti.
5.7. Vrste izjemnih dosežkov
Izjemni dosežki, ki so lahko nagrajeni so: objekti,
drugi dosežki, življenjska dela in študentska dela s področja predmeta razpisa (urejanja prostora in graditve
objektov).
5.8. Izločitveni pogoj
Vloga vlagatelja, ki ne izpolnjuje pogojev iz 3. točke,
5. točke in 7. točke iz objave javnega razpisa, se izloči
in se ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje in vrednotenje vlog.
5.9. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Merili za izbiro prejemnikov sredstev sta 1) Reference podeljevalca nagrad, 2) Pomen nagrade, 3) Mednarodna umestitev nagrade.
Komisija bo ocenila posamezno popolno vlogo in jo
na podlagi v razpisu navedenih meril točkovala. Vloge,
ki v postopku točkovanja ne bodo dosegle 75 točk in
tiste, ki bodo pri najmanj dveh merilih dosegle nič točk,
niso upravičene do sofinanciranja.
6. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: okvirno 15.000,00 EUR.
7. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Rok za prejem vloge na javni razpis je do 13. 3.
2015 do 10. ure. Vloga se šteje za pravočasno, če jo
naročnik, ne glede na vrsto prenosa, prejme do te ure.
Naslov oddaje vloge je Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.
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Odpiranje vlog bo potekalo dne 17. 3. 2015 ob
13. uri na lokaciji Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Langusova 4, 3.
nadstropje. Odpiranje vlog bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne bo daljši
od 15 dni. Dopolnitev vlog ne bo dopustna v delu, ki se
nanaša na merila za ocenjevanje in vrednotenje vloge.
Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v postavljenem roku ne
bo dopolnil, se zavrže.
8. Dodelitev sredstev (način določanja deleža sredstev, ki ga prejme posamezni prejemnik)
Če bo upravičencev do sofinanciranja več kot je
razpoložljivih proračunskih sredstev, se bo vsem upravičencem do sofinanciranja delež subvencioniranih sredstev znižal v sorazmerno enakem odstotku.
Dodelitev sredstev sofinanciranja za posamezno
vlogo, ki je upravičena do sofinanciranja je možna do
50 % celotne vrednosti nagradnega fonda, pri čemer
je najvišji možni znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR.
Do sofinanciranja je upravičen vlagatelj, čigar vloga
na podlagi ocenitve doseže najmanj 75 točk.
9. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in
podpis pogodbe
O dodelitvi sredstev odloči predstojnik neposrednega uporabnika s sklepom, praviloma v roku 60 dni od
dneva odpiranja vlog. Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o izboru oziroma obvestila o neizboru
na ministrstvo vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora
natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med
katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča ministrstvo s sklepom v roku
15 dni od prejema pritožbe.
Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v osmih dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe.
Pogodba bo začela veljati v skladu s pogodbenimi določili. V primeru, da prejemnik sredstev v osmih dneh
ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje
zahteve za pridobitev denarnih sredstev.
10. Roki
Rok za prejem vloge na javni razpis: 13. 3. 2015
do 10. ure.
Rok za fizično podelitev nagrad: eno leto od dne
objave javnega razpisa, torej do 20. 2. 2016.
Rok za oddajo končnega poročila: en mesec po
podelitvi nagrade.
11. Informacije: razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu
http://www.mzip.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko prejemniki
dobijo vsak delavnik pri kontaktni osebi Jeleni Torbica,
tel. 01/478-70-51, faks: 01/478-70-10, e-pošta: jelena.torbica@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 5107-26/2014/2

Ob-1361/15

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS,
št. 101/13, 38/14, 84/14 in 95/14), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06),
Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju
Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni

list RS, št. 73/08), Sklepa Vlade Republike Slovenije
št. 51103-30/2014/2 z dne 3. julij 2014 in pooblastila
št. 51145-3/2014/1 z dne 30. septembra 2014, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za izvajanje projektov obnove na območjih,
ki so jih maja 2014 prizadele poplave
v Republiki Srbiji ter Bosni in Hercegovini
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
2. Opredelitev vsebinskega področja javnega razpisa
Maja 2014 so Republiko Srbijo (v nadaljevanju Srbija) ter Bosno in Hercegovino (v nadaljevanju BiH) prizadele katastrofalne poplave, ki se ocenjujejo za najhujše
v zadnjih 120 letih.
V BiH je močno deževje povzročilo obsežne poplave v severnih, vzhodnih in osrednjih delih ozemlja,
ki mejijo na Republiko Hrvaško in Srbijo. Te regije so
prejele več kot 250 (na določenih območjih tudi do
300) litrov dežja na kvadratni meter, kar je povzročilo
nenadno in izjemno poplavljanje nekaterih rek (Bosna,
Drina, Una, Sava, Sana, Vrbas, itd.) in njihovih pritokov, kot tudi zemeljske plazove. Mestna, industrijska
in podeželska območja so bila ponekod popolnoma
poplavljena, številni deli so bili zaradi uničene prometne infrastrukture odrezani od sveta in brez elektrike ali
komunikacij. Popolnoma ali delno so bili, poleg večjega
števila stanovanjskih hiš, uničeni tudi gospodarski objekti in javna infrastruktura (poleg prometne in energetske
tudi vzgojno-izobraževalne ustanove, zdravstvene ustanove in druga infrastruktura, ki je vzpostavljena v javno
korist itd.).
V Srbiji so v zahodnem delu države v roku enega
tedna zabeležili rekordno količino padavin, in sicer več
kot 200 litrov dežja na kvadratni meter, kar je enakovredno količini padavin v treh mesecih v normalnih pogojih.
Deževje je povzročilo hitro povečanje vodostajev glavnih
rek (Sava, Tamnava, Kolubara, Jadar, Zahodna Morava,
Velika Morava, Mlava, Pek, itd.). Na prizadetih območjih
so vode in plazovi uničili številne stanovanjske objekte,
javno infrastrukturo (mostove, ceste, telekomunikacijsko in elektroenergetsko infrastrukturo, zdravstvene in
vzgojno izobraževalne ustanove itd.) ter povzročile veliko škodo gospodarstvu.
Republika Slovenija je na mednarodni donatorski
konferenci za BiH in Srbijo po poplavah, ki je potekala
16. julija 2014 v Bruslju, napovedala pomoč pri obnovi
javne infrastrukture.
3. Predmet javnega razpisa in ciljne aktivnosti
Predmet javnega razpisa je financiranje do treh
projektov obnove objektov, ki so v javno korist oziroma
so javno dobro, v Srbiji in BiH na območjih, ki so jih maja
2014 prizadele poplave.
Med objekti, katerih obnova je v okviru tega javnega
razpisa upravičena za financiranje, so objekti namenjeni
vzgojno-izobraževalnim dejavnostim, zdravstveni dejavnosti, v okviru (javne) prometne, komunalne in vodne
infrastrukture ter drugi objekti, ki so v javno korist. Obnova zasebnih objektov ni predmet tega javnega razpisa.
V obnovo sodi tudi nakup osnovnih sredstev (npr.
pohištvo za učilnice) in nakup ali obnova opreme, ki je
nujna za funkcionalnost objektov (npr. stavbno pohištvo,
ipd.). Potrošni material, ki ni namenjen izključno za obnovo (npr. igrače, šolske potrebščine, sanitetni material,
ipd.), ni predmet tega javnega razpisa.
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Projekti, s katerimi se bodo prijavitelji prijavili na
razpis, morajo biti trajnostno naravnani, vključevati pristop temelječ na spoštovanju človekovih pravic, enakosti spolov in skladnosti politik za razvoj. Projekti morajo
izhajati iz potreb skupnosti oziroma države prejemnice
pomoči. Prijavitelji morajo na primeren in učinkovit način
vključiti lokalne partnerje ter druge relevantne lokalne
dejavnike, kot npr. organe lokalne uprave. V projekt
mora prijavitelj vključiti najmanj eno lokalno partnersko
organizacijo.
V okviru predmeta tega javnega razpisa se razpisuje skupno do tri projekte za obnovo objektov na
geografskih območjih, ki so jih maja 2014 neposredno
prizadele poplave, in so v javno korist oziroma so javno
dobro. V okviru razpisanih sredstev bo financiran vsaj
en projekt v Srbiji in vsaj en projekt v BiH, en projekt
pa bo financiran v državi, v kateri bo projektni predlog
dosegel naslednje najvišje število točk v skladu z merili
za ocenjevanje.
Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju NVO).
4. Število razpisanih projektov in okvirna višina finančnih sredstev
Ministrstvo bo za financiranje do skupno treh projektov v Srbiji in BiH v letu 2015 namenilo do 160.500 EUR,
in sicer za posamezni projekt do 53.500 EUR. Ministrstvo lahko projekt izbranega izvajalca financira v manjšem znesku od predvidenega 53.500 EUR, kolikor izvajalec v okviru javnega razpisa sam zaprosi za nižji
znesek in kolikor ima izvajalec zagotovljene druge vire
financiranja.
Upravičeni prijavitelji lahko na javni razpis prijavijo
projekte, ki:
– bodo potekali v letu 2015 ter bodo zaključeni najkasneje do 30. 9. 2015;
– so se začeli izvajati po 1. 7. 2014 in bodo zaključeni najkasneje do 30. 9. 2015.
V skladu z določili iz 7. poglavja tega razpisa lahko
komisija za vodenje postopka javnega razpisa (v nadaljevanju komisija) predlaga ministru za zunanje zadeve
ali z njegove strani pooblaščeni osebi financiranje manjšega števila projektov, kot je razpisano v tem javnem
razpisu, kolikor zadostno število prijavljenih projektov pri
ocenjevanju ne doseže minimalnega števila točk. Višina
sredstev za financiranje posameznega projekta ostane
enaka kot navedeno v tem poglavju.
Posamezni prijavitelj lahko prijavi več kot en projekt. Za vsak projekt se pripravi ločena vloga v skladu
z navodilom iz te razpisne dokumentacije. Vsaka vloga
se pošlje ločeno v svoji, pravilno opremljeni ovojnici. Dokumentacije, ki jo bo prijavitelj poslal po oddaji vloge in
izven poziva za dopolnitev, komisija pri obravnavi vloge
ne bo upoštevala in bo vrnjena prijavitelju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis
kadarkoli v celoti ali delno prekliče.
5. Pogoji za prijavitelje na javni razpis
Prijavitelji, ki se bodo prijavili na javni razpis, morajo
izkazati izkušnje pri vodenju projektov ter imeti ustrezne
izkušnje in reference pri izvedbi projektov, (so)financiranih na podlagi javnih razpisov v Republiki Sloveniji,
javnih razpisov Evropske komisije ali razpisov drugih
donatorjev. Navedeno prijavitelj izkazuje z vsaj dvema
projektoma (so)financiranima iz slovenskih ali drugih
javnih sredstev v zadnjih petih letih. Izkušnje pri izvajanju projektov lahko izkaže tudi samo vodja projekta,
s katerim se prijavitelj prijavlja na javni razpis, pri čemer
mora vodja projekta izkazati vodenje vsaj treh mednarodnih projektov v zadnjih petih letih.
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Upravičeni prijavitelji na javni razpis so: NVO registrirane v Republiki Sloveniji. Za potrebe tega razpisa
se za NVO šteje organizacija civilne družbe, s statusom
pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava in je ustanovljena
ter deluje po načelu svobodne odločitve, načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti, 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.
NVO so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo zasebni
zavodi), ali so humanitarne organizacije, ki imajo sedež
na ozemlju RS in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah oziroma so verske
skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad vlade
RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti
6. Obvezne sestavine in oblika vloge
Prijavitelji izpolnjevanje predpisanih pogojev dokazujejo s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil
v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.
Komisija lahko od prijavitelja zahteva dodatna pojasnila oziroma obrazložitve glede izpolnjevanja pogojev.
V primeru, da pojasnila oziroma obrazložitve niso posredovana v roku in na način, določen v pozivu, komisija
vloge takih prijaviteljev zavrže v skladu s pravili tega
razpisa, ki veljajo za zavrženje.
Da se vloga šteje za formalno popolno mora vsebovati naslednje obrazce in dokazila:
1. V celoti izpolnjen razpisni obrazec – vsebinska
zasnova projekta, ki je del razpisne dokumentacije.
Obrazec mora biti v celoti izpolnjen v slovenskem
jeziku. Izjema od tega so navedbe imen, krajev in
druge vrste lastnih imen. Obrazec podpiše (lastnoročno
ali s certificiranim elektronskim podpisom1) zakoniti
zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in
ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 1)
2. V celoti izpolnjen razpisni obrazec – finančna
konstrukcija projekta, ki je del razpisne dokumentacije.
Vse opisne navedbe (npr. naštevanje stroškov) prijavitelj v celoti navede v slovenskem jeziku. Izjema od tega
so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih imen.
Obrazec 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. Izpolnjeno izjavo – potrdilo referenc: Izkušnje pri
pripravi in izvedbi mednarodnih in nacionalnih projektov
z navedbo in opisom vsebinskega področja, na katerega se je navedeni projekt nanašal. Obvezen je kratek
opis projekta, ki se ga navaja kot referenco. Obrazec
mora biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku. Izjema
1
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem
podpisu – ZEPEP (Uradni list 57/00, 25/04, 98/04, 61/06,
23/14) 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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od tega so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih
imen. Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certificiranim
elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim
žigom prijavitelja. (Obrazec št. 4)
4. 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. 5)
5. Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev 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. 6)
6. Izjava o sodelovanju prijavitelja s tujimi partnerskimi organizacijami v državi prejemnici, ki bodo
vključene v izvajanje projekta (npr. nevladne organizacije, gospodarske družbe, javne ustanove, občine ali
reprezentativna združenja občin itd.). Izjavo podpiše
(lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom)
zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba prijavitelja
in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja. S podpisom
prijavitelj zagotavlja udeležbo tuje partnerske organizacije na način, kot je zapisano v izjavi. Izjava ne sme
biti starejša od treh mesecev od datuma prijave na
javni razpis.
Izjava mora vsebovati:
(a) polni naziv in uradni naslov prijavitelja in tuje
partnerske organizacije s katero bo prijavitelj sodeloval
pri projektu,
(b) namen za katerega se izjava podpisuje (naslov
in osnovne informacije o projektu),
(c) opis nalog in projektnih aktivnosti, ki jih bo tuja
partnerska organizacija izvajala v okviru projekta, podatke o nosilcih teh aktivnosti in njihovo morebitno finančno
udeležbo.
Način in oblikovne značilnosti predložitve vlog:
7. Obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni
v slovenskem jeziku. Izjeme so opredeljene pri zgornjih
točkah 1-3. Izjava pod točko 6 tega poglavja in priloge
k vlogi so lahko v tujem jeziku, pri čemer velja, da se
za omenjeno izjavo in za priloge, ki niso v angleškem,
bosanskem, črnogorskem, hrvaškem ali srbskem2
jeziku, potrebno na ustreznem obrazcu (obrazec Delovni
prevod) priložiti delovni prevod dokumenta.
8. 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, na
ustreznem elektronskem nosilcu v elektronski obliki, priloži skenirano celotno originalno vlogo v pdf-formatu, ki
jo sestavljajo:
– vsi obrazci in dokazila, navedeni v točkah 1-6,
– morebitni obrazci Delovni prevod in
– morebitno pooblastilo zakonitega zastopnika.
Kot ustrezen elektronski nosilec se šteje CD, DVD
ali USB ključ. Elektronskega nosilca se prijavitelju po
končanem postopku javnega razpisa ne vrača.
Skenirana vloga mora biti identična s fizičnim izvodom (podpisana in žigosana), razen v točkah, kjer
2
Velja zgolj za besedila, ki so napisana v latinici. Za
besedila, ki so v cirilici, je potrebno priložiti delovni prevod
v skladu z navodili.
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je dopuščeno, da so dokazila priložena le v elektronski
obliki (točki 4.3 in 4.4 Obrazca št. 1).
Prijavitelj lahko dokazila iz točk 4.3 in 4.4 Obrazca
št. 1 ter morebitne dodatne priloge, priložene z namenom boljše predstavitve prijavljenega projekta, na
elektronskem nosilcu priloži tudi v formatu Word (.doc),
Excel (.xls), itd..
Obrazec št. 2 – Finančna konstrukcija projekta,
prijavitelj priloži na elektronski nosilec tudi v formatu.xls.
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.
Pooblastilo ne sme biti starejše od treh mesecev od
datuma oddaje vloge na javni razpis. Izjema od tega so
trajna generalna pooblastila s strani zakonitega zastopnika organizacije.
7. Merila za ocenjevanje
Prag za uvrstitev projektov med kandidate za financiranje po tem javnem razpisu, je doseganje vsaj
70 odstotkov točk. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo na
podlagi meril za ocenjevanje, opredeljenih v tem javnem
razpisu, dobili največ točk. Najvišje možno število točk
je 270.
Komisija lahko predlaga ministru za zunanje zadeve ali z njegove strani pooblaščeni osebi, financiranje
manjšega števila projektov, kot je razpisano v tem javnem razpisu, kolikor zadostno število prijavljenih projektov ne doseže minimalnega števila točk. Višina sredstev
za financiranje posameznega projekta ostane enaka kot
navedeno v poglavju 4.
Ocenjevanja posamezne vloge v sklopih bo izvedeno po naslednjih merilih:
– kvaliteta vsebinske zasnove projekta: do 120 točk,
– kvaliteta finančnega načrtovanja projekta: do
90 točk,
– trajnost rezultatov projekta: do 40 točk,
– druga merila opredeljena v obrazcu Merila za
ocenjevanje: do 20 točk.
8. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Rok za oddajo vlog je 18. marec 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 se vloge lahko oddajo
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 oziroma izpis na poštni
nalepki 18. marec 2015).
Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici, ki mora
izkazovati popoln naslov prijavitelja in mora biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga!« – »Javni razpis
za izvajanje projektov obnove na območjih, ki so jih
maja 2014 prizadele poplave v Republiki Srbiji ter Bosni in Hercegovini« št. 5107-26/2014/2, kot je razvidno
iz obrazca št. 3.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 23. marca 2015 ob
10. uri, v prostorih ministrstva na naslovu: Gregorčičeva
25a, 1000 Ljubljana.
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Vloge odpira in ocenjuje komisija, ki jo imenuje
minister za zunanje zadeve ali z njegove strani pooblaščena oseba. Pri odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost in popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi
vsi zahtevani dokumenti ter pravilen in predpisan način predložitve zahtevanih dokumentov.
V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, lahko
komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja, prijavitelje
pisno pozove k dopolnitvi vloge3. Vlogo se dopolnjuje le
na poziv komisije in na način kot ga opredeli komisija.
Dokumentacije, ki jo bo prijavitelj poslal po oddaji vloge
in izven poziva, komisija pri obravnavi vloge ne bo
upoštevala. Rok dopolnitve predpiše komisija, vendar
ne sme biti daljši od 15 dni.
10. Način odločanja in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Zavržejo se vloge:
– prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih
v 5. poglavju javnega razpisa (upravičeni prijavitelji);
– ki niso vložene na način, kot je določeno v 4. in 8.
poglavju javnega razpisa;
– ki nimajo že ob prijavi na razpis priloženih obrazcev: razpisni obrazec – vsebinska zasnova projekta
(obrazec št. 1) in razpisni obrazec – finančna konstrukcija projekta (obrazec št. 2), kot je določeno v 1. in 2. točki
6. poglavja javnega razpisa;
– ki jim že ob prijavi na razpis manjkata več kot dve
obvezni sestavini popolne vloge, ki so določene v 3., 4.,
5. in 6. točki 6. poglavja javnega razpisa;
– ki niso napisane v slovenskem jeziku, kot je določeno v 6. poglavju javnega razpisa;
– ki niso podpisane v skladu z navodilom iz 6. poglavja javnega razpisa;
– ki jih prijavitelj na poziv komisije ne dopolni v roku
za dopolnitev vloge oziroma ne dopolni pravilno.
Zavrnejo se vloge:
– za katere je komisija ugotovila, da predlog projekta ni skladen z razpisanim vsebinskim področjem iz
3. poglavja javnega razpisa. Komisija lahko tako vlogo
izloči iz nadaljnjega ocenjevanja;
– za katere je komisija ugotovila, da se predlog projekta ne izvaja v ciljnih državah in, v okviru ciljnih držav,
na geografskih področjih, ki so jih maja 2014 prizadele
poplave iz 3. in 4. poglavja tega javnega razpisa. Komisija lahko tako vlogo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja;
– ki jih komisija ni ocenila z zadostnim številom
točk.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja
vlog.
Minister za zunanje zadeve ali z njegove strani
pooblaščena oseba o izbranih, zavrnjenih in zavrženih
vlogah odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba. Prijavitelj pritožbo vloži na ministrstvu v roku 8 dni
od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča minister za zunanje zadeve s sklepom, v roku 15 dni. Sklep,
s katerim se odloči o pritožbi prijavitelja, je dokončen.
Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in
zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranim
izvajalcem.
Izid javnega razpisa je informacija javnega značaja
in se objavi na spletni strani ministrstva, na kateri je objavljena razpisna dokumentacija.
11. Sklenitev pogodb
Ministrstvo z izvajalci, izbranimi na javnem razpisu,
sklene pogodbe o financiranju. Izbrani izvajalec se mora
3
Izjema so vloge, ki se skladno z naslednjim
odstavkom zavržejo.

Št.

11 / 20. 2. 2015 /

Stran

na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe odzvati v roku
8 dni od prejema obvestila o izboru. V nasprotnem primeru se šteje, da je izbrani izvajalec odstopil od svoje
vloge za dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na
javni razpis.
Izbranim izvajalcem se lahko s pogodbo določi predplačilo, kolikor to dopušča zakon, ki ureja postopke v zvezi z izvrševanjem proračuna Republike Slovenije in ki bo veljal v času sklepanja pogodb z izvajalci,
izbranimi na tem javnem razpisu. Ministrstvo bo izbranim prijaviteljem določilo stopnjo predplačila glede na
višino predplačila, ki jo bo dopustil zakon iz prejšnjega
stavka.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem pred podpisom pogodbe odpravi morebitne
manjše nepravilnosti v projektni dokumentaciji oziroma
pridobi dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem posameznih aktivnosti v projektu, ki pa v nobenem primeru ne
vplivajo na vsebino izbranega projekta ali višino razpisanih sredstev.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani Ministrstva http://www.mzz.gov.si/ pod razdelkom
»Javni razpisi«. V tiskani obliki se lahko dokumentacija
pridobi vsak delavnik med 10. in 14. uro, s predhodnim
naročilom na e-naslov: razvoj.mzz@gov.si, na naslovu
Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana.
Zaprosila za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom in pripravo popolne vloge je potrebno nasloviti na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si.
Zaprosila in vprašanja se na navedeni naslov posredujejo najkasneje do 16. marca 2015. Po tem datumu
ministrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli
odgovor do izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja se
bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani ministrstva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 617-1/2014-3

Ob-1330/15

Občina Vipava objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih
družbenih dejavnosti v Občini Vipava (Uradni list RS,
št. 22/11)
javni razpis
za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti,
ki pospešujejo razvoj turizma,
mladinskih projektov ter drugih
družbenih dejavnosti v Občini Vipava v letu 2015
1. Ime in sedež razpisovalca: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj
turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava v letu 2015.
3. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov in projektov
imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Vipava (društva, klubi, zavodi ter druge nevladne organizacije),
– so organizatorji prireditve oziroma druge aktivnosti,
– imajo urejeno dokumentacijo o registraciji, evidenco o članstvu, kot to ureja ustrezna zakonodaja
(Zakon o društvih),
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo
programa, ki je predmet razpisa,
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– občini vsako leto pravočasno dostavijo poročilo
o realizaciji programov in porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz proračunskih sredstev.
Izjemoma se lahko na razpis prijavijo izvajalci projektov, ki nimajo sedeža v Občini Vipava, v primeru, da
je projekt posebnega pomena za občino.
Predmet sofinanciranja so po Pravilniku o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih
dejavnosti v Občini Vipava naslednji projekti:
– prireditve, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Vipava;
– prireditve, ki prispevajo k obogatitvi družbenih
dejavnosti na lokalni in širši ravni;
– akcije na področju urejanja in varovanja okolja,
ohranjanja kulturne in naravne dediščine, oživljanja ljudskih običajev in domače obrti;
– aktivnosti upokojenskih društev;
– projekti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa mladih;
– počitniški programi za mlade (aktivnosti med šolskimi in študijskimi počitnicami);
– preventivni programi in projekti za preprečevanje
zlorabe drog in drugih nevarnih substanc.
Projekti, ki se financirajo oziroma sofinancirajo na
podlagi kateregakoli drugega razpisa Občine Vipava,
niso predmet tega razpisa.
4. Višina in poraba sredstev
Namenska sredstva je določil Občinski svet Občine Vipava v Odloku o proračunu Občine Vipava
za leto 2015 (Uradni list RS, št. 8/15), na proračunski postavki »41200023 Transferi kultura, SM 18005
Programi posebnih skupin sofinanciranje turističnih,
mladinskih in drugih družbenih dejavnosti« v višini
12.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti do
31. 12. 2015.
5. Rok in način prijave
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Vipava: http//www.vipava.si. Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo
v prostorih občinske uprave Občine Vipava.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
dobijo zainteresirani na Občini Vipava, kontaktna oseba
Majda Sever, tel. 05/ 3643-411.
Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici. Na
sprednji strani ovojnice mora biti razviden pripis »Javni
razpis sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti družbenih dejavnosti 2015 – Ne odpiraj!«, na hrbtni strani pa
naslov predlagatelja.
Rok za posredovanje vlog je do 23. marca 2015.
Šteje se, da je vloga pravočasna kolikor je zadnji dan
roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava ali osebno prinesena
v sprejemno pisarno Občine Vipava, do 14. ure. Po tem
roku prejete vloge bodo s sklepom zavržene.
6. Postopek obravnave vlog: o izidu razpisa bodo
izvajalci obveščeni v roku 45 dni od izteka prijavnega
roka. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Vipava
Ob-1331/15
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list
RS. št. 25/98), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vipava (Uradni list RS,
št. 17/10) in Sklepa o letnem programu športa v Občini

Vipava za leto 2015, Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Občini Vipava
I. Občina Vipava bo v letu 2015 sofinancirala naslednje športne programe:
1. Interesno športno vzgojo predšolskih otrok, šoloobveznih otrok, mladine, študentov ter otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki se prostovoljno ukvarjajo
s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
2. Športno vzgojo otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Športno rekreacijo
6. Šport invalidov
7. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
8. Raziskovalno dejavnost
9. Informacijski sistem na področju športa
10. Udeležbo in organizacijo mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih športnih prireditev
11. Delovanje športnih zvez in društev
12. Gradnjo in adaptacijo športnih objektov ter nabavo opreme.
II. Okvirna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa je 57.000 € za programe od prve do dvanajste
točke.
Sredstva, pridobljena na javnem razpisu morajo biti
porabljena do 31. 12. 2015.
III. Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani
po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 17/10).
IV. Na razpis se lahko prijavijo: športna društva,
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva
s sedežem na območju občine, zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, razen izjem, ki jih pravilnik
posebej predvideva, ustanove, ki so ustanovljene za
opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in
neprofitne, zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
Prijavitelj mora imeti sedež v Občini Vipava, razen
izjem, ki jih Pravilnik o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Vipava posebej predvideva.
V. Rok za prijavo programov je do ponedeljka,
23. marca 2015. Prijave v zaprti kuverti z oznako »Športni programi 2015 – Ne odpiraj« in naziv prijavitelja, se
pošlje po pošti ali odda na naslov Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava. Šteje se, da je prijava pravočasna,
če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav po pošti priporočeno ali osebno oddana v sprejemno pisarno
občinske uprave do 15. ure.
Razpis bo objavljen tudi na spletnih straneh Občine Vipava. Občina si pridružuje pravico, da morebitne
spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek
na spletnih straneh največ 10 dni pred zaključkom
razpisa.
Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo
v sprejemni pisarni Občine Vipava ali na spletnih straneh
občine: www.vipava.si, pod rubriko razpisi.
Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo na
tel. 05/364-34-11 – Majda Sever.
VI. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci prejeli
v roku 30 dni po izteku roka za oddajo prijav.
Občina Vipava
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Ob-1332/15

Občina Vipava objavlja na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12), 57. člena Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13) in na
podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti
v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 2/12)
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti iz proračuna
Občine Vipava v letu 2015
1. Ime in sedež razpisovalca: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Vipava v letu 2015.
3. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov in projektov
imajo izvajalci (kulturna društva in njihove zveze, neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki,
ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev
pri Ministrstvu za kulturo) kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih
obrazcih in v določenih rokih,
– da imajo sedež v Občini Vipava,
– da so kot posamezniki ali neformalna skupina izkažejo nepridobitni značaj programa oziroma projekta,
s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti
za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
– da društva in drugi izvajalci vsako leto do datuma
določenega v pogodbi o sofinanciranju dostavijo občini
poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev, ki
so jih prejeli iz proračunskih sredstev v preteklem letu.
Kulturni projekti bodo sofinancirani po merilih iz
Pravilnika in meril o sofinanciranju kulturnih dejavnosti
v Občini Vipava (Uradni list RS, št 2/12) in sicer za naslednje vsebine:
– za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instrumentalno), plesno in folklorno, gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video
in druga vizuelno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev;
– za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih
kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;
– za kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na
udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na
območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah,
festivalih in tekmovanjih;
– za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje
in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju
kulture,
– za opremo in nakup osnovnih sredstev izvajalcev
na področju kulture za izvajanje rednih programov in
kulturnih dejavnosti.
4. Višina in poraba sredstev
Namenska sredstva je določil Občinski svet Občine Vipava v Odloku o proračunu Občine Vipava za leto
2015 (Uradni list RS, št. 8/15), na proračunski postavki
»41200023 Transferi kultura, SM 18002 Sofinanciranje
kulturnih programov« v višini 39.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti do
31. 12. 2015.
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5. Rok in način prijave
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Vipava: http//www.vipava.si. Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo
v prostorih občinske uprave Občine Vipava.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
dobijo zainteresirani na Občini Vipava, kontaktna oseba
Majda Sever, tel. 05/364-34-11.
Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici. Na
sprednji strani ovojnice mora biti razviden pripis »Javni
razpis Kultura 2015 – Ne odpiraj!«, na hrbtni strani pa
naslov predlagatelja kulturnega projekta.
Rok za posredovanje vlog je do 23. marca 2015.
Šteje se, da je vloga pravočasna kolikor je zadnji dan
roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava ali osebno prinesena
v sprejemno pisarno Občine Vipava, do 14. ure. Po tem
roku prejete vloge bodo s sklepom zavržene.
6. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo izvajalci obveščeni v roku 45 dni od izteka prijavnega roka. Z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Vipava
Št. 3528-4/2015

Ob-1355/15

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
ki jo zastopa župan Boris Popovič, 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), Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov
v najem v Mestni občini Koper
z javnim zbiranjem ponudb
Predmet najema so naslednji poslovni prostori:
1. Beblerjeva ulica 8, Markovec, prostor v izmeri 33,89 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju
stavbe na parceli št. 239/47, k.o. Semedela, (ID znak
2606-5323-19) oddajamo za frizersko, trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 170,00 €, za mesec marec 2015;
2. Gortanov trg 15, Koper, na parceli št. 1000/1, k.o.
Koper, št. stavbe 2605-585, se oddaja več pisarniških
prostorov in sicer v:
II. nadstropju pisarne z oznakami:
– 201, v izmeri 11,20 m2,
– 205, v izmeri 26,30 m2,
– 207 in 208 se oddajata kot skupna pisarna (pisarni 207, v izmeri 16,35 m2 in 208, v izmeri 10,75 m2) in
III. nadstropju pisarne z oznakami:
– 302, v izmeri 24,55 m2,
– 303, v izmeri 31,10 m2.
Posamezne pisarne oddajamo za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 8 €/m2;
3. Gračišče 3, Gračišče, prostor v izmeri 40,45 m2
poslovne površine, nahaja se v pritličju poslovno stanovanjskega objekta, stoječega na parceli št. 4083/2,
k.o. Kubed, (ID znak 2614-295-2) oddajamo za mirno
storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 121,35 €, za mesec marec 2015;
4. Gramscijev trg 7/ Vojkovo nabrežje 33A, Koper,
prostor, v izmeri 52,90 m2 poslovne površine, nahaja
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se v pritličju stavbe na parceli št. 438, k.o. Koper, (ID
znak (2605-375-2) oddajamo za gostinsko dejavnost;
izklicna mesečna najemnina znaša 264,50 €, za mesec
marec 2015;
5. Kidričeva ulica 6, Koper, prostor, v izmeri 68,10 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 102/1, k.o. Koper, (ID znak 2605-105-1)
oddajamo za gostinsko dejavnost; izklicna mesečna
najemnina znaša 395,40 €, za mesec marec 2015;
6. Repičeva ulica 6, Koper, pisarniški prostori v skupni izmeri 240,90 m2 poslovne površine, nahajajo se
v pritličju in I. nadstropju stavbe na parceli št. 1097, k.o.
Koper, (ID znak 2605-1097/0-0) oddajamo za pisarniško
ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna
najemnina znaša 1096,00 €, za mesec marec 2015;
7. Soška ulica 7, Koper, prostor v izmeri 35,90 m2
poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli
št. 1222, k.o. Koper, (ID znak 2605-31-2) oddajamo za
trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna
mesečna najemnina znaša 143,60 €, za mesec marec
2015;
8. Sp. Škofije 178, Škofije – prostori nekdanje bencinske črpalke, v izmeri 48,80 m2 poslovne površine, samostojni objekt na parceli št. 1894, k.o. Škofije, oddajamo za dejavnost društva oziroma drugo mirno storitveno
dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 146,40 €,
za mesec marec 2015;
9. Sp. Škofije 182, Škofije, prostor v pritličju – nekdanja pekarna, prostor v I. nadstropju – pisarna ter klet,
v skupni izmeri 209,69 m2 poslovne površine, se nahaja
v poslovno stanovanjskem objektu stoječem na parceli
št. 1669/6, k.o. Škofije, oddajamo za trgovsko ali mirno
storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 796,82 €, za mesec marec 2015;
10. Tomažičev trg 2, Koper, prostor v izmeri 97,80 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju
stavbe na parceli št. 920 in 922, k.o. Koper, (ID znak
2605-1151-1 in 2605-1152-1) oddajamo za mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 567,24 €, za mesec marec 2015;
11. Trubarjeva ulica 6, Koper, prostor v izmeri 71,82 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 149/2, k.o. Koper, (ID znak 2605-323-4)
oddajamo za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 337,55 €, za
mesec marec 2015;
12. Ulica OF 2, Koper, prostor v izmeri 45,30 m2
poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli
št. 688, k.o. Koper, (ID znak 2605-777-201) oddajamo
za frizersko dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 217,44 €, za mesec marec 2015;
13. Ulica pri velikih vratih 32, Koper, prostor
v izmeri 22,13 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1091/1, k.o. Koper, (ID znak
2605-518-2) oddajamo za pisarniško ali drugo mirno
storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 121,72 €, za mesec marec 2015;
14. Vojkovo nabrežje 5, Koper, prostor v izmeri 35,30 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1222, k.o. Koper, (ID znak 2605-31-1)
oddajamo za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 172,97 €, za
mesec marec 2015.
Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa, so bile določene
izkustveno na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
ter na podlagi in upoštevaje, Elaborat o analizi cen najemnin poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Koper.
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Na podlagi navedenega elaborata je bil s strani Občinskega sveta Mestne občine Koper na seji z dne 19. 12.
2013 sprejet Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra, kateri je
začel veljati z dne 1. 1. 2014.
Zaradi vsega navedenega, izbrani ponudnik za posamezni poslovni prostor ne bo imel pravice uveljavljati
30 % znižanja najemnine po citiranem sklepu.
Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju,
v kakršnem so.
Mestna občina Koper oddaja predmetne poslovne
prostore na način, da najemnik zagotovi lastna finančna
sredstva za morebitno potrebno usposobitev prostorov in nima pravice od Mestne občine Koper zahtevati
povračila nastalih mu stroškov v okviru investicijskih
vlaganj.
Soglasje za prenovo posameznega poslovnega
prostora bo vključeno v samo pogodbo, katere priloga
in sestavni del bo tudi popis gradbenih del v okviru adaptacije oziroma ureditve prostorov.
Pisarniški prostori navedeni pod zaporedno št. 2
tega razpisa se oddajajo v najem posamezno in ne kot
celota. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsak prostor
posamezno.
Poslovni prostori pod zap. št. 3, 7, 8, 9 so še posebej dotrajani in niso usposobljeni za opravljanje dejavnosti ter so potrebni celovite prenove. Navedeno je bilo
upoštevano pri določitvi izhodiščne najemnine.
Poslovni prostor, naveden pod zaporedno št. 9 se
oddaja v najem kot celota. Oprema v poslovnem prostoru ni last najemodajalca. Najemnik poslovnega prostora
bo moral z lastnikom opreme urediti premoženjskopravna razmerja vezana na le-to.
Na podlagi petega odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Uradni list RS, št. 17/14) so
energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore
v izdelavi in bodo pridobljene pred sklenitvijo najemne
pogodbe z izbranim ponudnikom.
Oddaja ponudb
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani
varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – Ponudba za najem, poslovnega prostora
v Kopru«, »navede se naslov prostora, za katerega je
najemnik zainteresiran« z oznako »3528-4/2015« na
naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
najpozneje do 10. 3. 2015.
Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo
ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, vsak delovni dan od 8. do 12. ure in v sredo tudi
od 14. do 17. ure.
Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo
ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene
pošiljatelju.
Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb, prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 12. 3. 2015, ob 9.30, na naslovu:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna
soba/pritličje.
Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na
vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.
Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur
pokličejo Urad za nepremičnine – poslovni prostori,
tel. 05/664-62-86 ali 05/664-63-75.
Mestna občina Koper
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Javne dražbe
Ob-1340/15
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/13) in 40. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13
in 10/14), objavlja
javno dražbo
Ta razpis velja za štiri javne dražbe, to je posebej
za vsako od nepremičnin oziroma sklopov nepremičnin,
navedenih v 2. točki tega razpisa. Vse, kar je v tem razpisu navedeno za posamezno nepremičnino, velja za
njo, vse drugo pa smiselno velja za vse nepremičnine.
1. Naziv in sedež razpisnika dražb: Občina
Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, MŠ:
5880734000, ID št. za DDV: SI14067765 (v nadaljevanju »razpisnik« oziroma »prodajalec«).
2. Predmeti posameznih dražb, izklicne cene in
zneski draženja
2.1. Nepremičnina parcelna št. 1390/52 (stavbno
zemljišče, 760 m2), k.o. 2642 Grosuplje; izklicna cena
je 34.000,00 EUR; varščina je 3.400,00 EUR; znesek
draženja je 1.500,00 EUR.
2.2. Nepremičnini parcelni št. 98/3 (stavbno zemljišče, 270 m2) in 97/4 (stavbno zemljišče, 370 m2),
obe k.o. 2642 Grosuplje; nepremičnini se prodajata
skupaj; izklicna cena za obe nepremičnini skupaj je
53.760,00 EUR; varščina je 5.376,00 EUR; znesek draženja je 2.500,00 EUR.
2.3. Nepremičnina parcelna št. 1884 (stavbno zemljišče, 365 m2), k.o. 1783 Grosuplje-naselje; izklicna
cena je 18.250,00 EUR; varščina je 1.825,00 EUR;
znesek draženja 1.000,00 EUR.
2.4. Nepremičnina parcelna št. 468/1 (stavbno zemljišče, 442 m2), k.o. 1783 Grosuplje-naselje; izklicna
cena je 35.500,00 EUR; varščina je 3.550,00 EUR;
znesek draženja je 1.500,00 EUR.
Navedene cene so brez davka (neto). V prodajni
pogodbi bo obračunan še 22 % davek na dodano vrednost (DDV), tako da bo za plačilo končni znesek skupaj
z DDV.
3. Kraj in čas dražb
Dražbe bodo dne 11. 3. 2015 na Občini Grosuplje,
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, v sejni sobi v pritličju,
z naslednjimi začetki za posamezne nepremičnine iz
2. točke tega razpisa:
3.1. za nepremičnino iz točke 2.1, ob 15. uri,
3.2. za nepremičnini iz točke 2.2, ob 15.30,
3.3. za nepremičnino iz točke 2.3, ob 16. uri,
3.4. za nepremičnino iz točke 2.4, ob 16.30.
Dražbe so javne.
4. Varščina
Kdor namerava kot dražitelj nastopiti na dražbi za
katero od nepremičnin iz 2. točke, mora kot pogoj za
veljavno udeležbo najkasneje vključno do 9. 3. 2015
vplačati varščino v višini najmanj toliko, kot je navedeno
pri posamezni nepremičnini v 2. točki.
Varščino se vplača na račun Občine Grosuplje, številka računa: SI56 0123 2010 0001 923, sklic na številko
pa je določen za vsako nepremičnino posebej:

4.1 za nepremičnini iz točke 2.1 je sklic na št.:
SI00 478-0089-2013,
4.2 za nepremičnino iz točke 2.2 je sklic na št.:
SI00 478-0139-2014,
4.3 za nepremičnino iz točke 2.3 je sklic na št.:
SI00 478-0089-2012,
4.3 za nepremičnino iz točke 2.4 je sklic na št.:
SI00 478-0089-2014.
Kot namen plačila se navede parcelno številko nepremičnine, za katero se varščina vplačuje.
Če bo na dražbi za posamezno nepremičnino le en
dražitelj, vplačana varščina pomeni, da je nepremičnina
prodana temu dražitelju.
Če bo na dražbi za posamezno nepremičnino več
dražiteljev, pa nihče od njih ne bo želel višati cene,
vplačana varščina pomeni, da je nepremičnina prodana
tistemu dražitelju, ki je prvi vplačal varščino.
Uspelemu dražitelju se vplačana varščina vračuna
kot delno plačilo kupnine.
Vplačniku varščine, ki na dražbi ne bo uspešen, bo
varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po dnevu dražbe na račun, s katerega je bila plačana.
5. Način in rok plačila kupnine
Uspeli dražitelj (kupec) mora kupnino po prodajni
pogodbi plačati v 15 dneh od podpisa prodajne pogodbe. Kupnino bo treba plačati na račun Občine Grosuplje,
številka računa: SI56 0123 2010 0001 923, sklic na številko pa je isti, kot za vplačilo varščine. Namen vplačila:
plačilo kupnine po prodajni pogodbi.
Dopušča se možnost obročnega poplačila največ
ene polovice kupnine. Pri tem mora kupec neplačani
del kupnine zavarovati, in sicer pravna oseba z nepreklicno garancijo banke ali zavarovalnice, izplačljivo na
prvi poziv brez ugovora in brez stroška za unovčitelja,
fizična oseba pa s hipoteko na drugi nepremičnini, oba
pa s faktorjem zavarovanja najmanj 1:2.
Plačilo kupnine je bistveni sestavni del prodajne pogodbe, zato prodajna pogodba brez dolžnosti opozorila
na plačilo preneha veljati, če kupec ne plača, kot se je
zavezal s prodajno pogodbo.
6. Predkupne pravice in soglasja
Za prodajo vseh nepremičnin iz 2. točke je treba
skladno s 6. členom Uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in
ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99,
67/03 in 26/10), pridobiti soglasje predkupno pravico
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo.
Za nepremičnini iz točke 2.2 tega razpisa si prodajalec pridržuje pravico zahtevati, da se mu proda nazaj tiste
dele predmetnih nepremičnin, ki jih bo morebiti rabil za
rekonstrukcijo kategoriziranih lokalnih cest št. LC111011
ter LC111041 (odkupna pravica), zato bo sestavni del
prodajne pogodbe tudi zveza kupca, da se na podlagi
petega in šestega odstavka 38. člena Stvarnopravnega
zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) zavezuje, da
bo prodajalcu po enaki ceni, kot bo kupil, na prodajalčevo
zahtevo prodal tiste dele predmetnih nepremičnin, ki jih
bo le-ta morebiti rabil za rekonstrukcijo prej navedenih
kategoriziranih lokalnih cest. Prej navedena odkupna pravica je oziroma bo časovno neomejena.
7. Informacije o predmetih posameznih dražb: informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin
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iz 2. točke ter o podrobnejših pogojih dražb interesenti dobijo na Občini Grosuplje, Urad za splošne zadeve, Aleksander Skubic (tel. 01/788-87-90, e-naslov:
aleksander.skubic@grosuplje.si). Za oglede se je treba predhodno dogovoriti.
8. Pridržek: razpisnik si pridržuje pravico, da do
sklenitve prodajne pogodbe ustavi ta postopek prodaje
za posamezno ali za vse nepremičnine, pri čemer se –
ker ni stroška za prevzem dokumentacije – morebitni
stroški ne povrnejo nobenemu dražitelju.
9. Drugi pogoji
9.1 Vse nepremičnine se prodajajo v dejanskem
in posestnem stanju, v kakršnem so. Dražitelji imajo
možnost vse informacije in podatke o posamezni nepremičnini pridobiti pred dražbo, zato so vsi morebitni
naknadni ugovori ali zahtevki izključeni.
9.2 Na dražbah lahko kot dražitelji sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom RS
lahko postanejo lastniki nepremičnine. Pooblaščenci se
morajo izkazati z ustreznim pooblastilom.
9.3 Z vplačilom varščine se šteje, da vplačnik –
dražitelj sprejema vse pogoje tega razpisa in predlog
prodajne pogodbe.
9.4 Uspeli dražitelj (kupec) mora prodajno pogodbo podpisati v 5 dneh po zaključku dražbe. Če pogodbe
ne podpiše ali če ne plača v roku celotne kupnine, lahko
razpisnik v upravičenih primerih ta rok podaljša rok za
največ 25 dni ali pa prejeto varščino zadrži kot skesnino,
nepremičnino pa pod pogoji iz dražbe ponudi naslednjemu najuspešnejšemu dražitelju.
9.5 Ta razpis se objavi v Uradnem listu RS, razpis
in predlog prodajne pogodbe pa na spletni strani Občine
Grosuplje (http://www.grosuplje.si/).
9.6 Dražbeni postopek bo vodila s strani župana
imenovana komisija.
Občina Grosuplje
Št. 478-305-2014

Ob-1354/15

Mestna občina Koper na podlagi 20. in 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. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13
in 10/14) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
v lasti Mestne občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.
2. Opis predmeta prodaje:
1. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Ulica
Agrarne reforme 30, stoječ na parceli št. 1166/1, k.o. Koper, v pritličju objekta, označen z ID znakom 2605-869-1,
v izmeri 39,00 m2, za izklicno ceno 27.550,00 €, brez 2 %
davka na promet nepremičnin;
2. Nepremičnina, klet, v Kopru, Sabinijeva
ulica 2, s parc. št. 1259, k.o. Koper, označena z ID znakom 2605-899-4, v izmeri 13,35 m2, za izklicno ceno
3.862,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;
3. Nepremičnina, stanovanjska stavba, v Kopru,
Kačja ulica 1, stoječa na parc. št. 1124, k.o. Koper,
stavbišče, v izmeri 59 m2 in dvorišče, v izmeri 41 m2, za
izklicno ceno 47.188,00 €, brez 2 % davka na promet
nepremičnin;

4. Nepremičnina, dotrajana stanovanjska stavba, v Fijerogi b.š., stoječa na parc. št. 3459/0, k.o. Pomjan (zemljišče pod stavbo, v izmeri 51 m2 in dvorišče,
v izmeri 100 m2) in na parc. št. 646/6, k.o. Pomjan (v
izmeri 24 m2), v skupni izmeri 175 m2, za izklicno ceno
17.402,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;
5. Nepremičnina s parc. št. 6127/2, k.o. Bertoki, v izmeri 572 m2, za izklicno ceno 40.025,00 €, brez
22 % DDV;
6. Nepremičnina s parc. št. 3250/15, k.o. Bertoki, v izmeri 552 m2, za izklicno ceno 26.952,00 €, brez
22 % DDV;
7. Nepremičnina s parc. št. 689/2, k.o. Gažon,
v izmeri 800 m2, za izklicno ceno 58.704,00 €, brez
22 % DDV;
8. Nepremičnina s parc. št. 689/3, k.o. Gažon,
v izmeri 788 m2, za izklicno ceno 57.245,00 €, brez
22 % DDV;
9. Nepremičnina s parc. št. 50/1, k.o. Hribi, v izmeri 373 m2, za izklicno ceno 29.983,00 €, brez 22 %
DDV;
10. Nepremičnina s parc. št. 1124/7, k.o. Jernej,
v izmeri 326 m2, za izklicno ceno 20.449,00 €, brez
22 % DDV;
11. Nepremičnina s parc. št. 313, k.o. Plavje,
v izmeri 798 m2, za izklicno ceno 38.888,00 €, brez
22 % DDV;
12. Nepremičnina s parc. št. 2687/9, k.o. Semedela, v izmeri 850 m2, za izklicno ceno 63.422,00 €,
brez 22 % DDV;
13. Nepremičnina s parc. št. 203/4, k.o. Semedela, v izmeri 338 m2, za izklicno ceno 19.969,00 €, brez
22 % DDV;
14. Nepremičnina s parc. št. 2991/3, k.o. Semedela, v izmeri 340 m2, za izklicno ceno 22.163,00 €,
brez 22 % DDV;
15. Nepremičnina s parc. št. 1663, k.o. Semedela, v izmeri 772 m2, za izklicno ceno 27.575,00 €, brez
22 % DDV;
16. Nepremičnina s parc. št. 1362/4, k.o. Škofije, v izmeri 613 m2, za izklicno ceno 39.602,00 €, brez
22 % DDV;
17. Nepremičnina s parc. št. 1407, k.o. Tinjan,
v izmeri 210 m2, za izklicno ceno 6.476,00 € solastniškega deleža do 3/4, brez 22 % DDV;
18. Nepremičnina s parc. št. 60/17, k.o. Vanganel, v izmeri 834 m2, za izklicno ceno 46.468,00 €, brez
22 % DDV;
19. Nepremičnina s parc. št. 1045/2, k.o. Vanganel, v izmeri 1256 m2, za izklicno ceno 108.098,00 €,
brez 22 % DDV;
20. Nepremičnina s parc. št. 1045/6, k.o. Vanganel, v izmeri 558 m2, za izklicno ceno 54.361,00 €,
brez 22 % DDV.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te
javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.
V ceno nepremičnin ni vključen 22 % davek na dodano vrednost oziroma 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Ulica Agrarne reforme 30, stoječ na parc. št. 1166/1, k.o. Koper,
se nahaja v mestnem jedru. Poslovni prostor je lociran
v pritličju objekta, že dalj časa ne obratuje in je potreben
temeljite prenove.
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Nepremičnina, klet, v stanovanjskem objektu,
na naslovu Koper, Sabinijeva ulica 2, stoječ na parc.
št. 1259, k.o. Koper, se nahaja v mestnem jedru. V naravi gre za klet, ki je potrebna prenove.
Nepremičnina, stanovanjska stavba na naslovu Koper, Kačja ulica 1, stoječa na parc. št. 1124, k.o. Koper,
se nahaja v mestnem jedru. V naravi gre za dotrajano
stanovanjsko stavbo z dvoriščem, ki je potrebna prenove.
Nepremičnina, dotrajana stanovanjska stavba v Fijerogi b.š., stoječa na parc. št. 3459 in 646/6, k.o. Pomjan, se nahaja v zaselku Fijeroga. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo z dvoriščem, ki je potrebna
prenove. Dvorišče na parc. št. 3459/0, k.o. Pomjan predstavlja dostop do nepremičnin s parc. št. 67/5.S, 636/2
in 637/2, vse k.o. Pomjan in bo po potrebi v ta namen
izbrani dražitelj dolžan ustanoviti stvarno služnost dostopne poti.
Nepremičnina s parc. št. 6127/2, k.o. Bertoki se
nahaja na območju poselitvenih površin, območje razložene in razpršene poselitve, v naselju Škocjan.
Nepremičnina s parc. št. 3250/15, k.o. Bertoki se
nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje
za stanovanja, v naselju Prade.
Nepremičnini s parc. št. 689/2 in 689/3, k.o. Gažon,
se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano
urbano rabo, v naselju Gažon.
Nepremičnina s parc. št. 50/1, k.o. Hribi se nahaja
v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Jelarji.
Nepremičnina s parc. št. 1124/7, k.o. Jernej se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven
mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Kolomban.
Nepremičnina s parc. št. 313, k.o. Plavje se nahaja
v ureditvenem območju za poselitev, območje za promet
in zveze, v neposredni bližini Mejnega prehoda Škofije.
Nepremičnina s parc. št. 2687/9, k.o. Semedela, se
nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje
izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Bošamarin.
Nepremičnina s parc. št. 203/4, k.o. Semedela, se
nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje za
stanovanja, v naselju Žusterna.
Nepremičnini s parc. št. 2991/3 in 1662/5, obe k.o.
Semedela se nahajata na območju poselitvenih površinah, območje razložene in razpršene poselitve, na
območju Stare Šalare.
Nepremičnina s parc. št. 1362/4, k.o. Škofije se
nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje
za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije.
Nepremičnina s parc. št. 1407, k.o. Tinjan, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven
mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Kolombar. Mestna občina Koper prodaja
solastniški delež nepremičnine v višini 3/4-in.
Nepremičnina s parc. št. 60/17, k.o. Vanganel se
nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje
izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Vanganel.
Nepremičnini s parc. št. 1045/2 in 1045/6, obe k.o.
Vanganel se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za
mešano urbano rabo, v naselju Hliban.
Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88,
7/01, 24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08,
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22/09) razen nepremičnin s parc. št. 1166/1, 1259, 1124,
vse k.o. Koper, ki se nahajajo na območju, ki se ureja
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper
z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07- obvezna razlaga, 39/07- obvezna
razlaga, 65/10 – spremembe in dopolnitve, 14/11 – obvezna razlaga) ter nepremičnina s parc. št. 203/4, k.o.
Semedela, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna (Uradne objave, št. 29/2001,
Uradni list RS, št. 77/12 – obvezna razlaga).
Na podlagi petega odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Uradni list RS, št. 17/14) so energetske izkaznice za nepremičnine pod zaporedno točko
1.,3. in 4. v izdelavi in bodo pridobljene pred sklenitvijo
prodajne pogodbe z uspelim dražiteljem.
Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper,
katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko
javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno
služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.
V 124. členu Stvarnopravnega zakonika je določeno, da kolikor ima nepremičnina dva ali več etažnih
lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri
prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni
lastniki predkupno pravico. Na podlagi 66. člena zgoraj
navedenega zakona ima pri prodaji solastniškega deleža solastnik predkupno pravico.
Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju,
za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo
ceno.
Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo
v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna
občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi
zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
6. Plačilo celotne kupnine: kupec je dolžan plačati
celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa
s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina
pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na
določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe,
se prodajna pogodba šteje za razdrto.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo
vršila dne 12. 3. 2015 v prostorih sejne sobe v pritličju
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10. uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom
draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili
navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne
izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati
na javni dražbi.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS
lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in
pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi
pravna oseba;
– Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziro-
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ma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
– Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet
javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži
pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.
9. Varščina
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper
pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) –
Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic
na številko 00 478-305-2014 (zap. št. nepremičnine).
Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno
10. 3. 2015. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena
brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi,
uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe
ali plačal kupnine, lahko organizator javne dražbe obdrži
varščino.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
pogodbe ne bodo upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno.
Kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na
dražbi, ne sklene oziroma odstopi od sklenitve pogodbe,
si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti
z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.
Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov
razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno
nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni
ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove
k podpisu pogodbe.
Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba
neuspešna.
Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.
Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
11. Stroški vezani na pogodbo: stroške sklenitve
pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na
promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso
za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.
12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin
in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne
infrastrukture.
13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se
uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za
nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-273,
v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
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Razpisi delovnih mest
Ob-1341/15
Svet zavoda Osnovne šole Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa 8/25 z dne
22. 1. 2015 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 –
ZPCP-2D).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 7. 2015.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča,
da kandidat/ka ni v kazenskem postopku s priloženo
izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja
prebivališča – zoper njega/njo ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost)
pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov Svet
zavoda Osnovne šole Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1,
1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ico – Ne odpiraj«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda, ki temelji na razvojnem načrtu šole (objavljen
je na šolski spletni strani, www.osvp.si) za mandatno
obdobje, in kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Vide Pregarc,
Ljubljana
Su 040501/2015-1/2

Ob-1351/15

Vrhovno sodišče Republike Slovenije razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški
službi:
1 prosto mesto višjega sodnika na Upravnem
sodišču Republike Slovenije na zunanjem oddelku
v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in
posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika,
določene v 11. členu Zakona o sodniški službi in drugem
odstavku 10. člena Zakona o upravnem sporu.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti življenjepis (v
obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena
Zakona o sodniški službi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano
sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-1373/15
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica
Slovenije na predlog notarke Marije Murnik iz Kranja
razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri
notarki Mariji Murnik iz Kranja (za določen čas – eno
leto).
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1.,
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica
Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije

253

Stran

254 /

Št.

11 / 20. 2. 2015

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave
Št. 478-176/2014/14

Ob-1336/15

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: lastnik)
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) objavlja
ponovno
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež upravljavca oziroma organizatorja ponovnega javnega zbiranja ponudb: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana.
2. Opis predmeta oddaje v najem in podnajem:
Sklop 1
a) gostinski lokal »Bife pod dežnikom« v izmeri 27,73 m2, z možnostjo uporabe zunanje terase, v izmeri 100,00 m2, ki leži na nepremičninah s parc. št. *216
in 1752, obe k.o. 2592 Jernej (v priloženi skici označeno
z 1),
b) gostinski lokal »Gril bife« v izmeri 54,67 m2 s pripadajočimi sanitarijami, gril kuhinjo in z možnostjo uporabe zunanje terase, v izmeri 198,00 m2, ki leži na nepremičninah s parc. št. *216, 1752, 1744/6 in 1744/7,
vse k.o. 2592 Jernej (v priloženi skici označeno z 2).
V podnajem pa se dajejo zemljišča s parc. št. *216,
1752, 1744/6 in 1744/7, vse k.o. 2592 Jernej.
Sklop 2
c) parkirišče, v izmeri cca 1.500,00 m2, cca 75 parkirnih mest, ki ležijo na nepremičninah s parc. št. 1751/1,
1744/4, 1751/3 in 1747/2, vse k.o. 2592 Jernej (v priloženi skici označeno s 3).
V podnajem pa se dajeta zemljišči s parc. št. 1751/1
in 1744/4, oba k.o. 2592 Jernej.
Sklop 3
d) poslovni prostor brez opreme, v izmeri cca.
7×7 m2, parc. št.: 1744/7, k.o. 2592 Jernej (v priloženi
skici označeno s 4) za prodajo:
– pekovskih izdelkov in/ali
– časopisov, revij, otroških edicij, razglednic, tobačnih izdelkov in plažnega programa in/ali
– sadja in zelenjave.
V podnajem pa se daje zemljišče s parc. št. 1744/7,
k.o. 2592 Jernej.
Sklop 4
e) restavracija – jedilnica (brez kuhinje), v izmeri
cca. 700,00 m2, ki obsega jedilnico, sanitarije ter druge
funkcionalne in pomožne prostore, na nepremičninah
s parc. št.: 1744/3 in 1754/3, obe k.o. 2592 Jernej,
s pripadajočimi zunanjimi tlakovanimi manipulativnimi
površinami (v priloženi skici označeno s 5),
f) gostinski lokal »Rtiški hram«, v izmeri 57,38 m2,
z možnostjo uporabe zunanje terase, v izmeri 40,20 m2,
ki leži na nepremičninah s parc. št. 1754/3, in 1744/3,
obe k.o. 2592 Jernej (v priloženi skici označeno s 6).
Nepremičnine pod a) in b) se oddajajo za čas od
1. 4. 2015 do 15. 10. 2015, nepremičnine pod d), e) in f)
se oddajajo za čas od 1. 5. 2015 do 15. 10. 2015, parkirišče (pod c)) pa se oddaja za čas od 1. 6. 2015 do 30. 9.
2015, in se nahajajo v sklopu Počitniškega doma Debeli
Rtič, Jadranska cesta 79, 6280 Ankaran (v nadaljevanju:
PD Debeli Rtič).

3. Vrsta pravnega posla: oddaja nepremičnin po
metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Način in rok plačila: najemnik bo najemnino poravnaval v roku 15 dni od izstavitve računov, ki jih najemodajalec izstavi do 5. v mesecu za tekoči mesec.
V primeru, da najemnina ne bo plačana v dogovorjenem
roku, ima najemodajalec pravico zaračunati zakonske
zamudne obresti.
5. Izhodiščna cena in varščina
Izhodiščna cena – mesečna najemnina za nepremičnine znaša, in sicer:
– Sklop 1: 10.000 EUR,
– Sklop 2: 1.900 EUR,
– Sklop 3: 620 EUR,
– Sklop 4: 3.000 EUR.
V najemnino so vračunani obratovalni stroški in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V najemnini
ni obračunan 22 % DDV.
Uspeli najemnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za najem ponujene nepremičnine za posamezni
sklop, vendar najmanj v višini izhodiščne cene posameznega sklopa.
Najemniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 5.000,00 EUR za sklop 1, za sklop 2
v višini 1.000,00 EUR, za sklop 3 v višini ene mesečne
najemnine in za sklop 4 v višini 1.500 EUR.
Iz vplačane varščine za sklop 1 se plača račun za
izvedbo storitev generalnega čiščenja in razmastitve
kuhinje v gostinskem lokalu »Gril Bife«, ki se izvede po
zaključku obratovanja PD Debeli Rtič (v obdobju 1. 10.
do 15. 10. 2015) in jo v svojem imenu naroči lastnik.
Morebitna razlika varščine se povrne najemniku na njegov račun.
Iz vplačane varščine za sklop 4 se plača račun
za izvedbo storitev generalnega čiščenja restavracije
– jedilnica (brez kuhinje) ter gostinskega lokala »Rtiški
hram«, ki se izvede po zaključku obratovanja PD Debeli
Rtič (v obdobju 1. 10. do 15. 10. 2015) in jo v svojem
imenu naroči lastnik. Morebitna razlika varščine se povrne najemniku na njegov račun.
Varščina za sklop 2 in sklop 3 se poračuna pri zadnji najemnini.
Varščino za sklop 1 se vplača na račun Ministrstva
za notranje zadeve, 01100-6370171132, ter sklic 28
17116-2990008-39900615.
Varščino za sklop 2 se vplača na račun Ministrstva
za notranje zadeve, 01100-6370171132, ter sklic 28
17116-2990008-39900615.
Varščino za sklop 3 se vplača na račun Ministrstva
za notranje zadeve, 01100-6370171132, ter sklic 28
17116-2990008-39900715.
Varščino za sklop 4 se vplača na račun Ministrstva
za notranje zadeve, 01100-6370171132, ter sklic 28
17116-2990008-39900815.
Plačana varščina se bo najemnikom, ki ne bodo
uspeli, brez obresti vrnila v roku 30 dni po končanem
postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Dodatne informacije in ogled nepremičnin:
Ogled nepremičnin, ki so predmet oddaje v najem,
se lahko opravi na podlagi predhodnega dogovora
z Denisom Cirikovićem – tel. 01/514-71-69, el. naslov:
denis.cirikovic@gov.si. Prav tako se lahko tudi pri njem
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dobijo vse informacije v zvezi s predmetom oddaje
v najem.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se dobijo pri Jasmini Strgaršek,
tel. 01/428-44-52, el. naslov: jasmina.strgarsek@gov.si
ali pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov:
mojca.plesko-grah@gov.si.
7. Oblika ponudbe:
Ponujena cena mora biti fiksna, izražena v EUR.
Sklop 1:
Predmet: »Ponudba za najem gostinskih lokalov
v sklopu PD Debeli Rtič, 2015«
Številka zadeve: 478-176/2014
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov najemnika.
Sklop 2:
Predmet: »Ponudba za najem parkirišča v sklopu
PD Debeli Rtič, 2015«
Številka zadeve: 478-176/2014
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov najemnika.
Sklop 3:
Predmet: »Ponudba za najem poslovnega prostora
za prodajo v sklopu PD Debeli Rtič, 2015«
Številka zadeve: 478-176/2014
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov najemnika.
Sklop 4:
Predmet: »Ponudba za najem restavracije in gostinskega lokala v sklopu PD Debeli Rtič, 2015«
Številka zadeve: 478-176/2014
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov najemnika.
Ponudba mora vsebovati tudi naslednje podatke:
– podatke o najemniku s točnim naslovom, če je
najemnik fizična oseba,
– firmo in sedež najemnika, če je najemnik pravna
oseba,
– matično številko ter davčno številko oziroma ID
številko za DDV,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa najemnika, na katerega se vrne vplačana varščina
v primeru neuspele ponudbe,
– dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti
(BON-2), ki bo potrjevalo, da najemnik nima tekočih
dospelih neporavnanih obveznosti. Dokazilo se mora
nanašati na vse transakcijske račune najemnika.
8. Merilo za izbor: merilo za izbor je višina ponujenega zneska za predmet najema. Izbran bo tisti najemnik, ki bo ponudil najvišji znesek za predmet najema.
9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 10. 3. 2015 do
9. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
10. Rok vezanosti najemnikov na dano ponudbo:
najemniki so vezani na ponudbo najmanj 60 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
11. Drugi pogoji
Najemnik mora k svoji ponudbi predložiti podpisano izjavo, s katero sprejema sledeče pogoje za najem:
Sklop 1:
Pod a) in b):
– najemna pogodba se sklene za čas od 1. 4. 2015
do vključno 15. 10. 2015,

Št.

11 / 20. 2. 2015 /

Stran

– s 1. 4. 2015 se začne priprava naselja na sezono
in traja do 1. 5. 2015, ko le-ta prične z obratovanjem,
– obratovanje PD Debeli Rtič je od 1. 5. 2015 do
30. 9. 2015,
– najemnina se obračunava za čas obratovanja PD
Debeli Rtič,
– najemnik zapisniško prevzame gostinski lokal
v uporabo s pripadajočo opremo in inventarjem (drobni
inventar in osnovna sredstva, ki se v času primopredaje nahajajo na lokaciji) in jo je dolžan redno vzdrževati
oziroma zagotoviti popravilo za zagotovitev nemotenega
delovanja ter jo je dolžan ob prenehanju pogodbe, to je
do 15. 10. 2015 v enakem stanju oziroma številu zapisniško vrniti lastniku,
– najemnik sam zagotovi opremo in inventar, ki jo
potrebuje za opravljanje dejavnosti. V primeru, da je
oprema tako velik porabnik električne energije, da povzroča izpade na električnem omrežju, mora najemnik
na lastne stroške zagotoviti tudi samostojni neodvisni
vir napajanja (kot npr. agregat),
– najemnik je dolžan redno vzdrževati v najem vzeti
lokal ter skrbeti za red in čistočo v lokalu ter na zemljišču
v njegovi neposredni okolici,
– najemnik sam odgovarja za morebitne reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih je
dolžan ažurno reševati,
– najemnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi eventualno nastala kot posledica uporabe lokala in opravljanja gostinske dejavnosti,
– obratovanje gostinskih lokalov najemnik določa
sam, in sicer vse dni v tednu med 7. in 22. uro v skladu
s predpisi, ki urejajo obratovalni čas gostinskih obratov,
– najemnik je dolžan upoštevati Posebna pravila
uporabe objektov počitniške dejavnosti Ministrstva za
notranje zadeve, ki veljajo v PD Debeli Rtič in navodila
pristojne osebe lastnika, kar pomeni da poslovanje ne
sme biti moteče za uporabnike PD Debeli Rtič in za
bližnje sosede,
– najemnik je dolžan gostom ponuditi ustrezno gostinsko ponudbo ter ravnati v skladu z veljavno zakonodajo,
– najemnik najete nepremičnine ne sme oddajati
v podnajem,
– predmet najema si je najemnik ogledal in njihovo
pravno in dejansko stanje mu je znano,
– najemnik je za morebitne nepravilnosti pri izvajanju dejavnosti izključno odgovoren sam.
Sklop 2
pod c):
– najemna pogodba se sklepa za čas ene sezone,
in sicer v času od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015,
– najemnik prične s pobiranjem parkirnine 1. 6.
2015,
– najemnik zapisniško prevzame parkirna mesta
v uporabo in urejanje in jih je dolžan v enakem stanju
zapisniško vrniti lastniku,
– najemnik je dolžan skrbeti za red in čistočo na
parkirišču in v njegovi neposredni okolici (npr. košnja
trave, obrezovanje grmovnic in vej, pobiranje odpadkov
ipd.),
– najemnik sam odgovarja za morebitne reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih je
dolžan ažurno reševati,
– najemnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi eventualno nastala kot posledica uporabe parkirišča in opravljanja dejavnosti,
– čas pobiranja parkirnine je vse dni v tednu največ
od 7. do 22. ure,
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– najemnik je dolžan upoštevati Posebna pravila
uporabe objektov počitniške dejavnosti Ministrstva za
notranje zadeve, ki veljajo v PD Debeli Rtič in navodila
pristojne osebe lastnika, kar pomeni da poslovanje ne
sme biti moteče za uporabnike PD Debeli Rtič in za
bližnje sosede,
– najemnina se prične zaračunavati z dnem prevzema parkirišča v uporabo,
– najemnik najete nepremičnine ne sme oddajati
v podnajem,
– nepremičnine si je najemnik ogledal in jih v takšnem stanju vzame v najem,
– najemnik mora zagotoviti tudi poldnevno (do 5 ur)
in dnevno (nad 5 ur) zaračunavanje parkirnine in izdajo
zakonsko predpisanih računov plačniku parkiranja,
– najemnik je za morebitne nepravilnosti pri izvajanju dejavnosti izključno odgovoren sam.
Sklop 3:
pod d):
– najemna pogodba se sklene za čas od 1. 5. 2015,
ko prične naselje PD Debeli rtič z obratovanjem, do
vključno 15. 10. 2015,
– obratovanje poslovnega prostora je od 1. 6. 2015
do 30. 9. 2015,
– najemnina se obračunava za čas obratovanja
poslovnega prostora,
– najemnik sam zagotovi opremo in inventar, ki jo
potrebuje za opravljanje dejavnosti. V primeru, da je
oprema tako velik porabnik električne energije, da povzroča izpade na električnem omrežju, mora najemnik
na lastne stroške zagotoviti tudi samostojni neodvisni
vir napajanja (kot npr. agregat),
– najemnik zapisniško prevzame poslovni prostor
brez opreme in drobnega inventarja. Ob prenehanje
pogodbe, to je do 15. 10. 2015, mora najemnik zapisniško predati poslovni prostor prazno stvari in oseb ter
v enakem stanju, kot ga je prevzel,
– najemnik se zavezuje, da bo objekt uporabljal
izključno za dejavnost prodaje pekovskih izdelkov in/ali
časopisov, revij, otroških edicij, razglednic, tobačnih izdelkov, sadja in zelenjave znotraj najetega prostora,
– obratovanje poslovnega prostora najemnik določa
sam, in sicer vse dni v tednu med 7. in 22. uro v skladu
s predpisi, ki urejajo obratovalni čas,
– najemnik je dolžan redno vzdrževati v najem vzeti
lokal ter skrbeti za red in čistočo v lokalu ter na zemljišču
v njegovi neposredni okolici,
– najemnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi nastala kot posledica uporabe prostora in opravljanja dejavnosti,
– najemnik sam odgovarja za morebitne reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih je
dolžan ažurno reševati,
– najemnik je dolžan upoštevati Posebna pravila
uporabe objektov počitniške dejavnosti Ministrstva za
notranje zadeve, ki veljajo v počitniškem naselju in navodila lastnika,
– najemnik najete nepremičnine ne sme oddajati
v podnajem,
– vse nepremičnine si je najemnik ogledal in jih
v takšnem stanju vzame v najem,
– najemnik je za morebitne nepravilnosti pri izvajanju dejavnosti izključno odgovoren sam.
Sklop 4:
Pod e) in f):
– najemna pogodba se sklene za čas od 1. 5. 2015,
ko prične naselje PD Debeli rtič z obratovanjem, do
vključno 15. 10. 2015,
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– obratovanje restavracije – jedilnica (brez kuhinje
in skladiščnih prostorov) ter gostinskega lokala »Rtiški
hram« je od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015,
– najemnina se obračunava za čas obratovanja
restavracije – jedilnica (brez kuhinje in skladiščnih prostorov) ter gostinskega lokala »Rtiški hram«,
– najemnik zapisniško prevzame gostinski lokal
in restavracijo s sanitarijami (brez kuhinje) v uporabo
s pripadajočo opremo in inventarjem (drobni inventar in
osnovna sredstva, ki se v času primopredaje nahajajo
na lokaciji) in jo je dolžan redno vzdrževati oziroma zagotoviti popravilo za zagotovitev nemotenega delovanja
ter jo je dolžan ob prenehanju pogodbe, to je do 15. 10.
2015 v enakem stanju oziroma številu zapisniško vrniti
lastniku,
– najemnik sam zagotovi opremo in inventar, ki jo
potrebuje za opravljanje dejavnosti. V primeru, da je
oprema tako velik porabnik električne energije, da povzroča izpade na električnem omrežju, mora najemnik
na lastne stroške zagotoviti tudi samostojni neodvisni
vir napajanja (kot npr. agregat),
– najemnik je dolžan redno vzdrževati v najem vzete prostore ter skrbeti za red in čistočo v najetih prostorih
ter na zemljišču v njegovi neposredni okolici,
– najemnik sam odgovarja za morebitne reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih je
dolžan ažurno reševati,
– najemnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi eventualno nastala kot posledica uporabe prostorov in opravljanja gostinske dejavnosti,
– obratovanje gostinskega lokala in restavracije najemnik določa sam, in sicer vse dni v tednu med 7. in
22. uro v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni čas
gostinskih obratov,
– najemnik je dolžan upoštevati Posebna pravila
uporabe objektov počitniške dejavnosti Ministrstva za
notranje zadeve, ki veljajo v PD Debeli Rtič in navodila
pristojne osebe lastnika, kar pomeni da poslovanje ne
sme biti moteče za uporabnike PD Debeli Rtič in za
bližnje sosede,
– najemnik lahko gostom v gostinskem lokalu »Rtiški hram« ponudi ustrezno gostinsko ponudbo, v restavraciji pa lahko ponudi tudi penzionsko ponudbo v dogovoru z gosti, ob tem pa mora ravnati v skladu z veljavno
zakonodajo,
– najemnik najete nepremičnine ne sme oddajati
v podnajem,
– predmet najema si je najemnik ogledal in njihovo
pravno in dejansko stanje mu je znano,
– v restavraciji ni dovoljeno kuhanje. V notranjosti
restavracije lahko najemnik ponudi hrano oziroma obroke, ki jo pripravi na drugi lokaciji,
– najemnik je za morebitne nepravilnosti pri izvajanju dejavnosti izključno odgovoren sam.
Najemnik mora k ponudbi priložiti tudi:
1. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma
– za s.p.: priglasitveni list,
– za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega
registra, ki izkazuje zadnje stanje,
– za društva: odločbo o vpisu v register društev,
– za druge pravne osebe: izpisek iz drugega
registra.
2. Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnih
prostorih oziroma v naselju in predstavitev sedanje dejavnosti najemnika in reference.
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3. Pravne osebe in samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer:
– izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune,
– izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov v preteklem letu,
– bilanco stanja za zadnje leto,
– bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih AJPES.
Najemnik s podpisom potrjuje tudi, da je seznanjen
z naslednjimi določili (ki veljajo za vse najemnike):
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje,
– najemniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb
pisno obveščeni v osmih dneh od odpiranja prispelih
ponudb,
– izbrani najemnik je dolžan najpozneje v 15 dneh
po opravljeni izbiri najugodnejšega najemnika skleniti
z lastnikom najemno pogodbo,
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– če izbrani najemnik ne bo sklenil najemne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana varščina zadržana
kot odstopnina,
– če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših
ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za
izvedbo postopka, opravi z najugodnejšimi najemniki
dodatna pogajanja.
Najemniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te
javne objave bodo izločeni iz postopka. Prav tako bodo
izločene ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev (ponudba mora biti lastnoročno podpisana, vsebovati mora
ponujeno ceno najema in zahtevane listine) iz te javne
objave.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo 11. 3. 2015 ob 9. uri na naslovu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
13. Ustavitev postopka: upravljavec lahko postopek
ustavi do podpisa pogodbe brez obveznosti povračila
stroškov najemnikom.

Ministrstvo za notranje zadeve
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Ob-1333/15

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnine v sklopu hladilnice Brežice.
b) Kraj: 8250 Brežice, Šentlenart 72, parc. št. 58/16,
k.o. 1281 Šentlenart, last Zavoda do 22/100.
c) Vrsta nepremičnine: del podnega skladišča, v izmeri 500 m2 v sklopu hladilnice Brežice v večinski lasti
Kmečke zadruge Brežice z.o.o.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videnokupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa, plača kupec.
e) Predkupna pravica: solastnik in občina.
f) Izhodiščna cena je 187.595,00 EUR (brez dajatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Naročnik
si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.
V primeru več najugodnejših ponudb bo naročnik izvedel
pogajanja.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem
primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino
v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Naročnik
je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.
6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije
oglašujejo predmetno prodajo stanovanja na svojih spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki ga je
pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik agenciji
plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od prodajne
cene.
7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti
varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom,
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem
dni, brez obresti.
V primeru, da morebitni predkupni upravičenec v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja predkupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne v roku osem
dni po preteku tega roka, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.
9. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in
veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 12. 3. 2015
do 9. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnine v Brežicah – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe,

b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
c) Ponudba mora veljati do 31. 8. 2015 oziroma do
sklenitve prodajne pogodbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo dne 12. 3. 2015 ob 9.45, v sejni
sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 2106/1/1

Ob-1334/15

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00,
telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnine v sklopu hladilnice Delamaris.
b) Kraj: 6310 Izola, Tovarniška ulica 12, parc.
št. 104/2, k.o. 2626 Izola, delež last Zavoda 1/1.
c) Vrsta nepremičnine: del hladilne komore, v izmeri
120 m2 v sklopu hladilnice Delamaris Izola.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa, plača kupec.
e) Predkupna pravica: vsakokratni morebitni solastnik in občina.
f) Izhodiščna cena je 105.740,00 EUR (brez dajatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo
naročnik izvedel pogajanja.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem
primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino
v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.
6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije oglašujejo predmetno prodajo stanovanja na svojih
spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki
ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik
agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od
prodajne cene.
7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti
varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom,
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem
dni, brez obresti.
V primeru, da morebitni predkupni upravičenec
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja pred-
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kupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne
v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.
9. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in
veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 12. 3. 2015
do 9. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin v Izoli – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
c) Ponudba mora veljati do 31. 8. 2015 oziroma do
sklenitve prodajne pogodbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo dne 12. 3. 2015 ob 9.15, v sejni
sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Št. 2105/1/1

Ob-1335/15

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00,
telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnine na lokaciji Podgrad.
b) Kraj: 6244 Podgrad, Podgrad 13, parc. št. 109/0,
k.o. 2579 Podgrad, ZK delež last Zavoda 1/3.
c) Vrsta nepremičnine: podno skladišče, v izmeri
190 m2, v kletni etaži poslovno trgovskega objekta VOPEX d.o.o., Market Podgrad.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno
– kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa, plača kupec.
e) Predkupna pravica: vsakokratni solastniki in občina.
f) Izhodiščna cena je 78.200,00 EUR (brez dajatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo
naročnik izvedel pogajanja.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem
primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino
v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.
6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije oglašujejo predmetno prodajo stanovanja na svojih
spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki
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ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik
agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od
prodajne cene.
7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti
varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom,
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem
dni, brez obresti.
V primeru, da morebitni predkupni upravičenec
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja predkupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne
v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.
9. Predložitev ponudb
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in
veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 12. 3. 2015
do 9. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin v Podgradu – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
c) Ponudba mora veljati do 31. 8. 2015 oziroma do
sklenitve prodajne pogodbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo dne 12. 3. 2015 ob 9.30, v sejni
sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Ob-1337/15
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 obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Jernej Mravljak, rojen 8. 4.
1978 v Mariboru, z dnem 21. 1. 2015 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 5 (zaposlen v Odvetniški družbi Zdravković o.p. – d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Jure Mercina, rojen 27. 10.
1985 v Ljubljani, z dnem 21. 1. 2015 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Dunajska cesta 159 (zaposlen v Odvetniški
pisarni Blaž Pate d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Suzana Zupan, rojena 3. 1.
1985 v Celju, z dnem 21. 1. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Celju,
Trg celjskih knezov 6 (zaposlena pri odvetniku Dušanu
Korošcu).
Obveščamo vas, da se Barbara Nastran, rojena
24. 4. 1970 v Kranju, z dnem 17. 1. 2015 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Kranju, Stritarjeva ulica 7.
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Obveščamo vas, da se Lara Mikuž, rojena 15. 12.
1980 v Šempetru pri Gorici, z dnem 21. 1. 2015 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Kolodvorska ulica 8.
Obveščamo vas, da se Mateja Čuk Anžlovar, rojena
12. 2. 1980 v Ljubljani, z dnem 21. 1. 2015 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.).
Obveščamo vas, da se Tjaša Gojkovič, rojena
30. 3. 1983 v Mariboru, z dnem 21. 1. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Šlandrova ulica 4 (zaposlena v Odvetniški
pisarni Ulčar & partnerji d.o.o.).
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Andrej Slivnik, odvetnik iz
Ljubljane, rojen 31. 12. 1967 v Ljubljani, z dnem 4. 2.
2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, iz razloga po 7. točki prvega odstavka 30. člena Zakona o odvetništvu v zvezi s 8. točko prvega odstavka 25. člena Zakona o odvetništvu.
Prevzemnik odvetniške pisarne Andreja Slivnika je
odvetnik Miha Kunič, Salendrova 4, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da se Darko Repenšek, rojen
13. 3. 1957 v Beogradu, odvetnik iz Velenja, Šaleška
cesta 19 (zaposlen v Odvetniški družbi Čevnik, o.p.,
d.o.o.), z dnem 18. 1. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel
opravljanju odvetniškega poklica.
Obveščamo vas, da se mag. Dina Bulog, LL.M.,
odvetnica iz Ljubljane, Trdinova ulica 5 (zaposlena v Odvetniški pisarni Mag. Dr. Mirko Silvo Tischler d.o.o.),
z dnem 31. 12. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla
opravljanju odvetniškega poklica.
Obveščamo vas, da se Vesna Okršlar, rojena 25. 4.
1967 v Kranju, odvetnica iz Kranja, Koroška cesta 21,
z dnem 30. 11. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla
opravljanju odvetniškega poklica.
Prevzemnica odvetniške pisarne Vesne Okršlar je
Darja Roblek, odvetnica iz Odvetniške pisarne Darja
Roblek, d.o.o., Kranj, Koroška cesta 21.
Obveščamo vas, da se Biserka Avsec, rojena
25. 11. 1957 v Ljubljani, odvetnica iz Ljubljane, Dalmatinova 2, z dnem 28. 2. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla
opravljanju odvetniškega poklica.
Prevzemnica odvetniške pisarne Biserke Avsec
je Barbara Elora Kovič, odvetnica iz Ljubljane, Štefanova 12.
Obveščamo vas, da se Matjaž Verbič, rojen 18. 5.
1985 v Slovenj Gradcu, odvetnik iz Ljubljane, Dalmatinova ulica 2 (zaposlen v Odvetniški družbi Križanec &
Potočnik o.p., d.o.o.), z dnem 30. 1. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je
sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica.
Obveščamo vas, da se Branka Jambrovič, rojena
24. 3. 1953 v Ljubljani, odvetnica iz Domžal, Ljubljanska
cesta 90, z dnem 22. 12. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, iz razloga po
7. točki prvega odstavka 30. člena Zakona o odvetništvu
v zvezi s 7. točko prvega odstavka 25. člena Zakona
o odvetništvu.
Prevzemnik odvetniške pisarne Branke Jambrovič
je odvetnik Bojan Makovec, Ulica Ivana Pengova 22,
1230 Domžale.
III. Spremembe
Obveščamo vas, da odvetnica Špela Pavšič, rojena 13. 8. 1981 v Ljubljani, z dnem 8. 2. 2015 nada-
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ljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica
na naslovu: Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, gsm:
041/386-365, e-pošta: spela.pavsic@gmail.com.
Obveščamo vas, da z dnem 5. 2. 2015 preneha samostojno odvetništvo Blaža Poljanška, rojenega 17. 1.
1973 v Ljubljani, odvetnika iz Kopra, Krpanova ulica 9,
glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba:
Odvetniška pisarna Poljanšek, d.o.o., Krpanova ulica 9,
6000 Koper.
Odvetnik Blaž Poljanšek z dnem 6. 2. 2015 odvetniški poklic opravlja v okviru poslovanja Odvetniške
pisarne Poljanšek, d.o.o., Krpanova ulica 9, 6000 Koper.
Obveščamo vas, da Sergej Ocvirk, rojen 22. 1.
1969 v Celju, odvetnik iz Celja, z dnem 8. 2. 2015 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposleni pri
Rafaelu Mohorku, odvetniku iz Celja, Miklošičeva ulica 5
in se z dnem 9. 2. 2015 zaposli pri Roku Pelku, odvetniku iz Celja, Razlagova ulica 9.
Obveščamo vas, da je Peter Volgemut, rojen 31. 10.
1948 v Ljubljani, odvetnik iz Domžal zaposlen v Odvetniški družbi Potrpin o.p. d.o.o., Ljubljanska cesta 72,
1230 Domžale.
Obveščamo vas, da je Zoran Hajtnik, rojen 15. 7.
1968 v Ljubljani, odvetnik iz Domžal zaposlen v Odvetniški družbi Potrpin o.p. d.o.o., Ljubljanska cesta 72,
1230 Domžale.
Obveščamo vas, da je odvetnik Primož Jazbec,
rojen 19. 5. 1972 v Kranju, z dnem 12. 1. 2015 izstopil
iz Odvetniške družbe Jazbec & Šolar o.p. d.n.o., Gorenjska cesta 18, 1215 Medvode in smo ga s tem dnem
prenehali voditi kot odvetnika – družbenika.
Odvetnik Primož Jazbec z dnem 13. 1. 2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik
na istem naslovu: Gorenjska cesta 18, 1215 Medvode,
tel. 01/362-95-10, faks: 01/362-95-11.
Obveščamo vas, da je Katja Cuderman, roj. 27. 5.
1983 v Kranju, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 31. 12.
2014 prenehala delovno razmerje v Odvetniški pisarni
Razdevšek, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova ulica 11 in se
je z dnem 1. 1. 2015 zaposlila v odvetniški družbi Pečanac in Rakun, odvetniška družba, d.o.o., Dalmatinova
ulica 2, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je Anton Grilc, rojen 10. 6.
1979 v Brežicah, odvetnik iz Ljubljane, Dalmatinova
ulica 2, z dnem 31. 12. 2014 prenehal opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik.
Odvetnik Anton Grilc z dnem 1. 1. 2015 odvetniški
poklic opravlja v okviru poslovanja Odvetniške družbe
Grilc, Starc in partner, o.p., d.o.o., Cesta krških žrtev
135 C, 8270 Krško.
Obveščamo vas, da Maja Kolbezen, rojena 23. 5.
1979 v Novem mestu, odvetnica iz Novega mesta, Vrhovčeva ulica 1, z dnem 16. 1. 2015 preneha opravljati
odvetništvo kot odvetnica zaposlena v odvetniški družbi
Škerlj, Bobnar, Kolbezen, odvetniška pisarna, d.o.o.,
Novo mesto.
Odvetnica Maja Kolbezen z dnem 17. 1. 2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na
naslovu: Jerebova ulica 4, 8000 Novo mesto, tel./faks:
07/337-61-11.
Obveščamo vas, da je Nuška Rojnik, roj. 22. 6.
1978 v Celju, odvetnica iz Celja, z dnem 5. 1. 2015
prenehala delovno razmerje pri odvetniku Rafaelu Mohorku, Miklošičeva ulica 5, Celje in se je z dnem 6. 1.
2015 zaposlila pri odvetniku Borutu Rangusu, Resljeva
cesta 25, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da Boštjan Sedmak, rojen 11. 10.
1982 v Postojni, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 26. 1.
2015 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik za-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
poslen v Odvetniški pisarni Kosmač d.o.o., Tavčarjeva
ulica 4, 1000 Ljubljana.
Odvetnik Boštjan Sedmak z dnem 27. 1. 2015
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu: Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana,
tel. 01/620-04-00, faks: 01/620-04-01.
Obveščamo vas, da se na podlagi odločbe Upravne enote Ljubljana, številka: 211-79/2015-5 z dne 21. 1.
2015 spremeni priimek odvetnice Mateje Čuk Anžlovar
iz Ljubljane, Tivolska cesta 48 (zaposlena v Odvetniški
družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji o.p., d.o.o.),
v: Mateja Čuk.
Obveščamo vas, da bo Jana Božič, rojena 26. 1.
1984 v Mariboru, odvetnica iz Ljubljane, Trg republike 3,
z dnem 31. 1. 2015 prenehala opravljati odvetništvo kot
samostojna odvetnica in se bo z dnem 1. 2. 2015 zaposlila v Odvetniški družbi Kavčič, Rogl in Bračun, o.p.,
d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da bo Teja Godec, roj. 31. 1. 1985
v Mariboru, odvetnica iz Maribora, z dnem 1. 2. 2015
prenehala delovno razmerje v Odvetniški pisarni Godič
& Selaković o.p., d.o.o., Partizanska cesta 30, 2000
Maribor.
Odvetnica Teja Godec z dnem 2. 2. 2015 nadaljuje
odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Mlinska ulica 24, 2000 Maribor, tel. 02/621-02-90,
faks: 02/621-02-92.
Obveščamo vas, da Boštjan Špec, rojen 28. 10.
1970 v Mariboru, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 31. 1.
2015 preneha opravljati odvetniški poklic v okviru poslovanja Odvetniške pisarne Jadek & Pensa d.o.o., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana.
Odvetnik Boštjan Špec z dnem 1. 2. 2015 nadaljuje
odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu: Kolodvorska ulica 3, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da bo Marta Kalpič Zalar, rojena
17. 9. 1953 v Ljubljani, odvetnica iz Ljubljane, z dnem
31. 1. 2015 prenehala opravljati odvetniški poklic v okviru poslovanja Odvetniške pisarne Kalpič Zalar d.o.o.,
Kersnikova 6, 1000 Ljubljana.
Odvetnica Marta Kalpič Zalar z dnem 1. 2. 2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica
na istem naslovu: Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da Gordana Gorše Vrviščar, roj.
28. 6. 1975 v Novem mestu, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 25. 1. 2015 prenehala delovno razmerje pri
odvetniku Mateju Banu, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljub
ljana.
Odvetnica Gordana Gorše Vrviščar z dnem 26. 1.
2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna
odvetnica na naslovu: Brnčičeva 31, 1000 Ljubljana,
tel./faks: 059/015-185.
Obveščamo vas, da je Mojca Zupančič, rojena
31. 1. 1985 v Ljubljani, odvetnica iz Ljubljane, z dnem
9. 2. 2015 preselila sedež pisarne z naslova Barjanska
cesta 3, Ljubljana, na novi naslov: Nazorjeva ulica 12,
1000 Ljubljana, tel./faks: 059/923-841.
Obveščamo vas, da Rihard Braniselj, rojen 27. 9.
1966 v Ljubljani, z dnem 3. 2. 2015 pridobi pravico
opravljati odvetniški poklic, ki mu je miroval od dne
21. 12. 2011.
Odvetniški poklic bo opravljal na naslovu: Kolodvorska ulica 5 A, 6230 Postojna, tel./faks: 05/994-77-13.
Sprememba firme –Odvetniška pisarna Kalpič Zalar
odvetniške storitve d.o.o.
Odvetnica Petra Zalar.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška pisarna Kalpič Zalar odvetniške storitve d.o.o.,
Kersnikova 6, 1000 Ljubljana spremenjena in sicer se
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spremenjena firma glasi: Odvetniška pisarna Zalar odvetniške storitve d.o.o., Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana.
Odvetnica Petra Zalar, roj. 23. 11. 1976 v Ljubljani
(kot zaposlena odvetnica v Odvetniški pisarni Kalpič Zalar odvetniške storitve d.o.o.) nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Zalar odvetniške storitve d.o.o.,
Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška pisarna Malovrh, Kastivnik, Kaluža
d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana spremenjena in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniki Malovrh&Kastivnik o.p. d.o.o., Dunajska cesta 106,
1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška družba Vesel, Zupančič in Devjak, d.o.o., o.p.,
Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana spremenjena
in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba
Vesel, Zupančič in Devjak o.p., d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe:
Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.n.o. – o.p., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana spremenjena in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška pisarna Jadek & Pensa
d.o.o., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana.
VI. Preselitve
Obveščamo vas, da je Jože Unverdorben, rojen
1. 4. 1962 v Celju, odvetnik iz Rogaške Slatine, z dnem
1. 2. 2015 preselil sedež pisarne z naslova Strma ulica 1,
Rogaška Slatina, na novi naslov: Cafova ulica 2, 2000
Maribor, tel./faks: 059/947-936.
Obveščamo vas, da je Mihaela Ćulum, odvetnica iz
Slovenske Bistrice, preselila sedež pisarne z naslova Trg
svobode 25, Slovenska Bistrica, na novi naslov: Trg svobode 26 E, 2310 Slovenska Bistrica, tel. 02/621-03-94,
faks: 02/621-03-95.
Obveščamo vas, da bo Janez Verk, rojen 24. 12.
1976 v Celju, odvetnik iz Celja, z dnem 1. 2. 2015 preselil sedež pisarne z naslova Hrašovčeva ulica 3, Celje, na novi naslov: Vrunčeva ulica 1, 3000 Celje, gsm:
051/305-528, faks: 059/233-778.
Obveščamo vas, da bo Odvetniška pisarna Matej
Gašperšič d.o.o. (odvetnik Matej Gašperšič), Radovljica
z dnem 16. 2. 2015 preselila sedež pisarne z naslova
Trubarjeva ulica 5, Radovljica, na novi naslov: Gorenjska cesta 20, 4240 Radovljica, tel. 04/531-45-77, faks:
04/531-45-79.
Obveščamo vas, da je Biljana Lukić, odvetnica iz
Ljubljane, preselila sedež pisarne z naslova Na Stolbi 5,
1000 Ljubljana, na novi naslov: Slomškova ulica 35,
1000 Ljubljana, tel. 01/320-76-40, faks: 01/320-76-41.
Obveščamo vas, da bo Judita Svetina, rojena 16. 7.
1963 v Ljubljani, odvetnica iz Domžal, z dnem 30. 1.
2015 preselila sedež pisarne z naslova Kajuhova 14,
1230 Domžale, na novi naslov: Stanežiče 8L, 1210 Ljub
ljana-Šentvid, faks: 01/512-47-13, gsm: 031/571-579.
Obveščamo vas, da bo Klementina Zeme, rojena
22. 4. 1969 v Celju, odvetnica iz Novega mesta, z dnem
1. 2. 2015 preselila sedež pisarne z naslova Glavni
trg 6, Novo mesto, na novi naslov: Prešernov trg 8, 8000
Novo mesto.
Obveščamo vas, da Marko Zupančič, rojen 18. 5.
1979 v Brežicah, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 15. 1.
2015 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposlen v Odvetniški družbi Brecelj Korošec Mate Zupančič,
d.o.o.- o.p., Tavčarjeva ulica 2, Ljubljana.
Odvetnik Marko Zupančič z dnem 16. 1. 2015
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu: Prešernova cesta 14, 1000 Ljubljana,
tel. 01/256-50-35, faks: 01/256-50-40.
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Obveščamo vas, da bo Darjan Lampič, rojen 16. 4.
1978 na Ptuju, odvetnik iz Maribora, z dnem 28. 2.
2015 preselil sedež pisarne z naslova Gosposvetska
cesta 84, Maribor, na novi naslov: Mlinska ulica 24, 2000
Maribor, tel. 02/621-02-90, faks: 02/621-02-92.
Obveščamo vas, da Danica Štrukelj Stanonik, odvetnica iz Pivke, z dnem 12. 1. 2015 preseli sedež pisarne z naslova Javorniška cesta 9B, Pivka, na novi naslov:
Prečna ulica 1, 6257 Pivka, tel./ faks: 059/927-412,
e-pošta: danicastrukeljstanonik@gmail.com.
Obveščamo vas, da je Aleš Novak, odvetnik iz Celja, z dnem 5. 1. 2015 preselil sedež pisarne z naslova
Ulica XIV. divizije 8, Celje, na novi naslov: Gosposka
ulica 4, 3000 Celje, tel. 01/200-96-02, faks: 059/119-362.
Obveščamo vas, da Rok Petrič, odvetnik iz Ljub
ljane, z dnem 19. 1. 2015 preseli sedež pisarne z naslova Miklošičeva 20, Ljubljana, na novi naslov: Nazorjeva
ulica 12, 1000 Ljubljana, gsm: 041/265-608, e-pošta:
rok.petric@hpb.si.
V. Družbe
Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška
družba: Odvetniška družba Ravnikar, o.p., d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj.
Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Hiti d.o.o., Partizanska
cesta 63, 6210 Sežana.
Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška
družba: Odvetniška pisarna Stušek d.o.o., Prešernova
cesta 1, 3320 Velenje.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 081-1/2013

Ob-1344/15

Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 7/13) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni poziv
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto 2015
za programe in projekte za obeleževanje
650. obletnice pridobitve mestnih pravic
Novega mesta
1. Predmet javnega poziva
Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za
programe in projekte za obeleževanje 650. obletnice
ustanovitve Novega mesta in pridobitve mestnih pravic
za leto 2015 za področja kulture, športa, mladine ter
s področij drugih družbenih in družabnih vsebin.
Začetek praznovanja v letu 2015 je 7. april, ko praznujemo občinski praznik in predstavlja datum uradne
pridobitve mestnih pravic v letu 1365.
V letu 2015 bo poudarek na oživljanju degradiranih,
zapostavljenih prostorov in predelov mesta, zlasti tudi
tistih, ki so vezani na oživljanje reke Krke. Prednostno
bodo obravnavani dogodki, ki vključujejo širše število
občanov, festivalska dogajanja, projekti usmerjeni v razvoj in prihodnost mesta ter postavitev trajnih obeležja
ali inštalacij v prostoru. Zajeto bo sofinanciranje večjih
družabnih in družbenih dogodkov; večji dogodki s ciljem,
da spodbudijo družabnost na večjih javnih odprtih prizoriščih kot je Glavni trg, muzejski vrtovi, reka Krka, igrišča
na Loki, park pred KC Janeza Trdine ali Knjižnico Mirana
Jarca, stadion na Portovalu ipd.
2. Cilj poziva
Namen letošnjega poziva za leto 2015 je sofinancirati programe in projekte, ki bodo na izviren, ustvarjalen
način prispevali k celoletnem praznovanju 650. obletni-

ce ustanovitve Novega mesta. Izbrani bodo programi
ali projekti, ki bodo organizacijsko, tehnično, finančno
zahtevnejši in bodo po številu vključenih ter vsebinsko
obsežnejši. Pričakujejo se prijave organizatorjev, ki so
sposobni samostojno s tehnično in kadrovsko zasedbo
celovito pripraviti program ali projekt oziroma organizirati dogodke ter promocijsko dejavnost. Poudarek je
na medgenracijskem povezovanju, mreženju projektov
ter prepletanju različnih dejavnosti (športnih, kulturnih,
zabavnih).
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na poziv se lahko prijavijo:
– javni zavodi s sedežem v Mestni občini Novo
mesto,
– podjetja in organizacije registrirane za izvajanje
kulturne, prireditve, športne, izobraževalne, vzgojne,
raziskovalne dejavnosti,
– društva, ki so registrirana pri Upravni enoti Novo
mesto s sedežem v Mestni občini Novo mesto,
– krajevne skupnosti v Mestni občini Novo mesto.
4. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja organizacijski odbor za izvedbo dogodkov ob 650. obletnici ustanovitve
Novega mesta, ki jo je imenoval župan Mestne občine
Novo mesto.
Komisija bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter
vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo splošnih pogojev
poziva.
5. Splošni kriteriji poziva
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje splošne kriterije:
– kvaliteta dela prijavitelja ter odmevnost realiziranih projektov,
– tehnična, organizacijska in kadrovska usposobljenost,
– aktivnost prijavitelja v občini in izven nje,
– zaprošeni znesek financiranja posameznega
projekta ne sme presegati višine sredstev opredeljene
v razpisni dokumentaciji in predlagatelj bo vsaj polovico
sredstev pridobil iz virov, ki niso iz proračuna Mestne
občine Novo mesto,
– izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo
mesto, kolikor je predlagatelj že kandidiral na razpise
občine v prejšnjih letih.
6. Prednostni kriteriji poziva
Prednostni kriteriji zajemajo naslednja merila:
– javna dostopnost projektov za občane (brezplačne prireditve),
– presežna vrednost, inovativnost in originalnost
projekta,
– reference predlagatelja ali posameznika vključenega v projekt (obvezna priloga vsaj dveh časopisnih
člankov, priznanja, pohvale),
– mrežno povezovanje različnih organizatorjev,
– medgeneracijsko povezovanje,
– projekt prispeva k oživljanju degradiranih prostorov v Novem mestu, reke Krke, mestnega jedra,
– finančna zahtevnost in vrednost programa,
– program prispeva k prepoznavnosti Novega mesta,
– program po kvaliteti presega lokalno raven.
7. Uporaba kriterijev
Organizacijski odbor bo glede na izpolnjevanje kriterijev poziva ocenila kvaliteto del in izločila morebitne
izvajalce, ki nimajo v svoji dejavnosti opredeljeno prireditveno dejavnost, ki ne izpolnjujejo pogoje za finančno,
organizacijsko, kadrovsko ali tehnično usposobljenost,
nimajo ustreznih referenc.
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8. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih programom in projektom za obeleževanje 650.
obletnice ustanovitve Novega mesta v letu 2015 znaša
176.700,00 EUR bruto za programe in projekte.
V letu 2015 bodo sredstva namenjena predvsem
programom in projektom, ki bodo potekali skozi celo
leto in bodo razpisana po sprejetju proračuna Mestne občine Novo mesto. Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena v proračunu za leto 2015.
Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do
spremembe višine vrednosti dodeljenih sredstev na
razpisnem področju obeleževanja 650. obletnice ustanovitve Novega mesta.
9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2015.
10. Razpisni rok: javni poziv se prične 20. 2. 2015 in
traja do 20. 5. 2015 oziroma do porabe sredstev.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na poziv priložiti naslednjo dokumentacijo:
– splošne in prednostne kriterije za izbiro predlagateljev in način ocenjevanja,
– podatke o predlagatelju,
– dokazilo o usposobljenosti predlagateljev,
– finančni izkazi za leto 2014 (obvezna priloge kolikor je prijavitelj takrat že bil registriran),
– fotokopija vsaj dveh lokalnih, nacionalnih ali mednarodnih priznanj/pohval v zadnjih dveh letih (ni obvezna priloga, je pa zaželjena zaradi višjega števila točk
pri ocenjevalnih kriterijih),
– fotokopija vsaj dveh medijskih odzivov prijaviteljev
ali posameznika vključenega v projekt (obvezna priloga,
v primeru posameznika zadostuje življenjepis).
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v Kabinetu župana, Glavni trg 7,
Novo mesto ali si jo natisnejo tudi s spletne strani občine, www.novomesto.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do
20. 5. 2015 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni poziv
– 650. letnica ustanovitve Novega mesta«. Na hrbtni
strani mora biti navedba vlagatelja, naziv oziroma ime
in priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 20. 5. 2015 oziroma do
tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine
Novo mesto.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva in razpisna dokumentacija in so naštete pod točko 10 ter nepravilno izpolnjena ovojnica, v kateri se nahaja prijava.
Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku
z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Vlagatelji, ki bodo pozvani k dopolnitvam nepopolnih vlog bodo pozvani po elektronski pošti ali telefonu,
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da jih dopolnijo v roku 5 dni, če tega ne storijo bodo njihove vloge zavržene kot nepopolne. Ostale vloge, ki jih
župan zavrže so tiste:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne (tudi nepopolno izpisana
ovojnica, v kateri se nahaja prijava na razpis).
Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi
ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.
13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič
(tel. 07/393-92-53) ali sandra.borsic@novomesto.si.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: delovna
komisija se bo sestala vsak mesec v času razpisnega
roka oziroma po potrebi glede na število prispelih vlog,
jih pregledala in ocenila ter predlagala županu višino
sredstev. Občina bo predlagatelje z odločbo obvestila
o rezultatih javnega poziva po opravljenem usklajenem predlogu delovne komisije z županom glede višine
dodeljenih sredstev.
Mestna občina Novo mesto
Št. 3502-37/2015

Ob-1369/15

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc,
(v nadaljevanju: Občina), 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 in 50/14), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Pravilnika
o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne
objave št. 24/09, 13/11 in 4/12), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo prodajnih mest v najem
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola,
Slovenija, matična številka: 5874190000, davčna številka: SI16510801, tel. 05/66-00-107, faks 05/660-01-10,
e-pošta: posta.oizola@izola.si, (v nadaljevanju: Občina).
II. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so:
1. Prodajna mesta na sprehajališču ob parkirišču
»Lonka«
1A: Del zemljišča s parcelno št. 1288/4, k.o. Izola,
ki predstavlja javno površino ob parkirišču »Lonka«, in
sicer del sprehajalne poti ob morju, v izmeri do 15 m2,
z namenom postavitve prodajnega kioska za prodajo
sladoleda ter osvežilnih brezalkoholnih pijač – eno prodajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema
je 4.200 EUR.
1B: Del zemljišča s parcelno št. 1288/4, k.o. Izola,
ki predstavlja javno površino ob parkirišču »Lonka«, v izmeri do 15 m2, z namenom postavitve prodajne stojnice
za peko palačink, pokovke, sladkorne pene, koruze,
praženih mandeljnov ter osvežilnih brezalkoholnih pijač
– eno prodajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje
najema je 4.200 EUR.
2. Prodajna mesta ob sprehajalni poti:
2A: Del zemljišča s parcelno št. 1112, k.o. Izola,
v skupni izmeri do 10 m2, ki predstavlja javno površino ob sprehajalni poti ob morju – v smeri kopališča
»Svetilnik«, vključno s prodajnim kioskom v izmeri 4 m2,
z namenom prodaje izdelkov domače in umetne obrti
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– skupno dve prodajni mesti. Izklicna cena za najem
posameznega prodajnega mesta za celotno obdobje
najema je 3.828 EUR.
2B: Del zemljišča s parcelno št. 1386/3, k.o. Izola,
v skupni izmeri do 20 m2, ki predstavlja javno površino,
in sicer del sprehajalne poti ob morju, vključno s prodajnim kioskom v izmeri 7 m2, z namenom prodaje
spominkov domače obrti (unikatni spominki) in umetne
obrti (plažni artikli in razni spominki) – eno prodajno
mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema je
3.118 EUR.
2C: Del zemljišča s parcelno št. 1112, k.o. Izola,
v izmeri do 25 m2, ki predstavlja javno površino na Velikem trgu, vključno s prodajnim kioskom v izmeri 7 m2
z namenom prodaje izdelkov domače obrti (oljčno olje,
unikatni spominki ipd.) – dve prodajni mesti. Izklicna
cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno obdobje najema je 3.518 EUR.
2D: Del zemljišča s parcelno št. 1185, k.o. Izola,
v skupni izmeri do 10 m2, ki predstavlja javno površino ob sprehajalni poti, vključno s prodajnim kioskom
v izmeri 4 m2 z namenom prodaje izdelkov domače in
umetne obrti – eno prodajno mesto. Izklicna cena za
najem prodajnega mesta za celotno obdobje najema je
3.518 EUR.
3. Prodajna mesta na kopališču »svetilnik«:
3A: Del zemljišča s parcelno št. 6, k.o. Izola, v izmeri do 100 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču
Svetilnik, z namenom postavitve trampolina – eno prodajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema
je 900 EUR.
3B: Del zemljišča s parcelno št. 6, k.o. Izola, v izmeri do 10 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču
»svetilnik«, za postavitev senčila odprtega tipa ali pagode z namenom izvajanja masaž – eno prodajno mesto.
Izklicna cena za celotno obdobje najema je 900 EUR.
3C: Del zemljišča s parcelno št. 4, k.o. Izola, v izmeri do 15 m2, ki predstavlja javno površino, in sicer del
sprehajalne poti ob morju pri kopališču »Svetilnik«, za
postavitev enega prodajnega kioska, z namenom prodaje izdelkov domače in umetne obrti (spominki, drobno
galanterijsko blago, plažni artikli) – eno prodajno mesto.
Izklicna cena za najem prodajnega mesta za celotno
obdobje najema je 2.400 EUR.
4. Prodajno mesto »Ribiška osmica«
4A: Prodajno mesto ob sprehajalni poti – pod Baliniščem – pri vhodu v Marino Izola. Del zemljišča s parc.
št. 1356/1, k.o. Izola, v izmeri 150 m2, ki predstavlja površino v parku Arrigoni. Predmet prodaje na prodajnem
mestu: priprava in strežba ribjih jedi in pijač. Izklicna
cena letne najemnine za prodajno mesto je 5.000 EUR.
Vsak posamezni predmet oddaje pod točkami 1A,
1B, in 2A, se odda v najem za čas od 1. 5. 2015 do
31. 10. 2017, prodajna mesta pod točkami 2B, 2C, 2D
in 3C se oddajo v najem za čas od 1. 6. 2015 do 30. 9.
2017, prodajna mesta pod točkami 3A in 3B se oddajo
v najem za obdobje od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015. Prodajno mesto pod točko 4A se odda v najem za obdobje
od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2018.
Na prodajnih mestih ni dovoljena prodaja živil in
pijač, razen v točkah, kjer je to izrecno navedeno. Namembnost je lahko tudi druga ponudba, ki predstavlja
kvalitetno popestritev območja, vendar bodo imeli prednost tisti ponudniki, ki bodo ponujali navedeno ponudbo
iz II. točke tega razpisa (predmet oddaje). Na lokacijah,
kjer je več prodajnih mest, bo prednost pri izbiri lokacije
določena na osnovi največjega števila zbranih točk –
ponudnik z najvišjim številom zbranih točk bo prvi izbiral
prodajno mesto za svojo dejavnost.
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Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje
se odda ponudba posebej, po določeni ceni in za izbrano obdobje.
III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega prodajnega
mesta vključuje najem javne površine ter prodajnega
kioska, kjer je to v točkah od 1 do 3 navedeno. Vse ostalo, kot so senčniki, dodatne mize, stoli, dodatna streha
nad glavo in dodatni animacijski program je v domeni
posameznega najemnika in ne Občine Izola. Za kakršno
koli spremembo ali dodatne konstrukcije ob prodajnem
mestu in organizacijo animacijskega programa, mora
najemnik pridobiti predhodno soglasje Občine Izola.
Izklicna cena v razpisnem postopku je bila določena
na podlagi opravljene cenitve, ki jo je opravil zapriseženi
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke. V skladu
z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11), DDV
ni obračunan.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati
varščino v višini 10 % izklicne najemnine na naslov:
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka
Slovenije podračun št: 01240-0100006381, s pripisom
»vplačilo varščine, sklic 3502-37/2015«. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim
pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Najemnina za prodajno mesto se poravna v 8 oziroma 30 dneh po izstavitvi računa, na transakcijski račun Občine Izola št. 01240-0100006381, ki se vodi pri
Banki Slovenije. Plačilo najemnine v določenem roku je
bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne
poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba
za razdrto.
Najemnik bo stroške, ki jih obračuna Občina (elektrika, voda in najem gradbenih omaric) plačeval na
podlagi izdane fakture.
Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina ne
odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil v najem
po tem razpisu, najemnik ne sme oddajati v podnajem.
IV. Vsebina ponudbe
Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti.
Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo komisija
obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma obliki
in s prilogami, kot sledi:
– izpolnjen obrazec PRIJAVA z jasnim opisom ponudbe glede na merila ocenjevanja,
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum
oddaje ponudbe;
– potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na datum
oddaje ponudbe,
– izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola,
vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb
za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter
obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– podpisan vzorec pogodbe,
– opis prodajnega programa oziroma dejavnosti, ki
se bo izvajala na prodajnem mestu,
– dokazilo o vplačani varščini v višini 10 % izhodiščne najemnine, na naslov: Občina Izola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije podračun št:
01240-0100006381.
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Prijavitelji morajo izpolniti vse pogoje določene
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje.
V. Oddaja ponudbe
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Ponudba
mora biti izdelana v slovenskem jeziku, vsebovati mora
izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in dokazili.
Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot
priporočeno pošiljko najpozneje do 16. 3. 2015 (datum
poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo
biti v zaprti ovojnici z oznako »Javno zbiranje ponudb
»Prodajna mesta 2015« – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe
bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku. Ponudbe, ki bodo
nižje od ponudbene cene, ali bodo prispele po preteku
razpisnega roka, ali pa bodo v nasprotju s pogoji razpisa ter ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, ne
bodo upoštevane. Ravno tako ne bodo upoštevane prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane
obveznosti. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
VI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo
obravnavala Komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana
št. 011-4/2011.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 18. 3.
2015, od 15.30 dalje, v sejni sobi – pritličje Občine Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na odpiranju ponudb bo
komisija ugotavljala popolnost ponudb glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih ponudb, ponudb pod izklicno ceno, prijav ponudnikov, ki imajo do Občine Izola
neporavnane obveznosti ter ponudb, ki ne vsebujejo
bistvenih elementov ponudbe (obrazec ponudbe, izjave
ponudnika, parafirana pogodba, opis programa oziroma
dejavnosti, ki naj bi se na prodajnem mestu izvajal, plačana varščina), komisija ne bo upoštevala.
VII. Merila za ocenitev ponudb
Merili točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev sta:
– Kvaliteta in zanimivost prodajnega programa oziroma ponudbe na posameznem prodajnem mestu.
– Višina ponujene najemnine.
Prodajno mesto se odda prijavitelju z največjim številom zbranih točk. Izbranih je toliko prijaviteljev, kolikor
je na razpolago posameznih prodajnih mest. V primeru,
da dva ali več prijaviteljev doseže isto število točk, se
bodo z njimi opravila pogajanja.
Merila za izbor so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
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VIII. Postopek po odpiranju ponudb
Pristojni urad občinske uprave po prejemu zapisnika komisije izda sklepe o izboru najemnikov, ki jih vroči
vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri
obveščeni najkasneje v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama.
Na podlagi sklepa o izbiri bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od dneva poziva skleniti najemno
pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku se šteje, da je odstopil od namere za
sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži,
Občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala
določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase
in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo:
– kadarkoli ustavi in zaključi postopek po Javnem
razpisu,
– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno ne:
tistega, ki je ponudil najvišjo najemnino za nepremičnine oziroma tistega, ki je dosegel najvišje število točk
pri izpolnjevanju meril za najugodnejšega ponudnika),
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede
dodatna pogajanja,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne
pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov
in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin
in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina).
Vsak ponudnik vlaga ponudbo po javnem razpisu izključno na lastno tveganje in na lastne stroške.
Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za najem
posamezne nepremičnine. V primeru, če bi en ponudnik predložil več ponudb za najem posamezne nepremičnine, Komisija ne bo upoštevala nobene. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj
izklicna cena posameznega prodajnega mesta, je javno
zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od
obravnavanja prispelih ponudb.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani
Občine Izola, www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa
jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni
pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Nepremičnine, ki so predmet oddaje si je mogoče
ogledati po predhodnem dogovoru. Dodatne informacije
v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih
ur po tel. 05/660-02-99, ali po el. pošti na: katja.rakar@izola.si.
Občina Izola
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-5/2013/6

Ob-1338/15

V register političnih strank se pri politični stranki Solidarnost, za pravično družbo, s skrajšanim imenom
Solidarnost in s sedežem v Ljubljani, Einspielerjeva
ulica 6, ter z matično številko 4060342000, vpiše sprememba zastopnika stranke.
Kot nova zastopnica stranke se vpiše Tjaša Učakar,
roj. 5. 5. 1983, državljanka Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Glonarjeva ulica 8, Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

11 / 20. 2. 2015 /

Evidence sindikatov
Št. 101-2/2015-0413-3

Ob-1233/15

Pravila Sindikalne podružnice SKEI Slorest
d.o.o., s sedežem, Koroška 14, Ravne na Koroškem,
ki so hranjena na Upravni enoti Ravne na Koroškem na
podlagi odločbe številka 101-1/2008-0413, z dne 19. 3.
2008 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 36, se z dnem 26. 1. 2015 izbrišejo iz
evidence statutov sindikatov.
Datum izbrisa 26. 1. 2015 in številka odločbe,
101-2/2015-0413, se vpišeta v evidenco statutov sindikatov na Upravni enoti Ravne na Koroškem.
Št. 101-1/2015/2

Ob-1234/15

V evidenci statutov sindikatov se pri sindikatu Sindikat carinikov Slovenije, Organizacije sindikata Carinskega urada Brežice, s sedežem na Obrežju št. 26,
p. Jesenice na Dolenjskem, ki je v evidenci vpisan
pod zaporedno št. 1/2004, vpiše sprememba naziva
sindikata.
Nov naziv sindikata se glasi: Sindikat carinikov
Slovenije, Organizacija sindikata Dolenjske in Posavja.
Št. 101-1/2015

Ob-1321/15

Statut SDRES Premogovnika Velenje sprejet na
ustanovni skupščini dne 7. 2. 2015, se shrani pri RS
Upravni enoti Velenje.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod
št. 115, dne 10. 2. 2015.
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Objave po Zakonu o medijih

Ob-1339/15

Ob-1356/15

Ime medijev:
– Cosmopolitan,
– Nova,
– Playboy,
– Avto magazin,
– Lisa,
– Moj lepi vrt,
– Lisa čarovnija okusa,
– Lisa moje stanovanje,
– Lea,
– Elle,
– Story,
– Sensa,
– Nepozabna zgodovina
– Kako deluje
– www.moto-magazin.si,
– www.aktivni.si,
– www.govori.se.
Izdajatelj medijev: Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub
ljana, skladno s prvim odstavkom 64. člena Zakona
o medijih objavlja:
– podatke oseb, ki imajo v njenem premoženju najmanj 5-odstotni delež kapitala ali najmanj 5-odstotni
delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Tomaž
Drozg, Tisnikarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
– imena članov uprave oziroma organa upravljanja
in nadzornega organa izdajatelja: predsednik uprave
Tomaž Drozg.

Ime medija:
1. DRUŽINA
2. NAŠA DRUŽINA
3. KAŽIPOT
4. SLOVENSKI ČAS
5. MAVRICA
6. NAŠA LUČ
7. CERKEV DANES
8. BOŽJE OKOLJE
9. CERKVENI GLASBENIK
10. BESEDA MED NAMI
11. OZNANJEVALEC
12. COMMUNIO
13. JASLICE
14. ZGODOVINA BOŽJEGA LJUDSTVA
15. MAGNIFICAT
16. RADOVEDNEŽ
17. SLO, časi, kraji, ljudje – slovenski zgodovinski magazin
18. PRAZNIČNA DRUŽINA
Izdajatelj: Družina d.o.o., Krekov trg 1, SI- 1000
Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju
izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala ali najmanj 5 %
delež upravljavskih oziroma glasovnih pravic:
1. Nadškofija Ljubljana, Ciril Metodov trg 4, SI -1000
Ljubljana (26,76 %),
2. Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19, SI -2000
Maribor (17,25 %),
3. Škofija Koper, Trg Brolo 11, SI -6001 Koper
(33,3 %),
4. Škofija Celje, Prešernova ulica 23, SI – 3000
Celje (11,47 %),
5. Škofija Novo mesto, Kapiteljska ulica 1, 8001
Novo mesto (6,57 %),
6. Škofija Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 4,
9000 Murska Sobota (4,61 %).
Poslovodstvo izdajatelja: Antonio Martin Rode, direktor.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Vinko Jereb,
Jožica Šutar, Andrej Kržič, Janez Krnc, Martina Kranjc,
Štefan Perčič.

Ob-1342/15
Ime medija: MojRadio, Moj Radio 1.
Izdajatelj, upravljalec in lastnik je Boris Sušin, s.p.,
Kidričeva 2b, 3320 Velenje.
Ob-1345/15

s.p.

Ime medija: Lokalna TV Trbovlje.
Izdajatelj: AB Video Produkcija, Anton Berakovič
Sedež: Savinjska cesta 35, Trbovlje.
Lastniški delež: 100 % lastnik, Anton Berakovič.
Direktor: Anton Berakovič.
Ob-1353/15

Ob-1357/15

Imena medijev: SiOL Nogomet, dajmedol, Planet
Siol.net.
Izdajatelj medijev: TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja najmanj
5 % delež: TELEKOM SLOVENIJE d.d., Cigaletova
ulica 15, 1000 Ljubljana.
Zakoniti zastopnik izdajatelja: mag. Tomaž Pernovšek – direktor.

Ime medija: DIALOGI.
Izdajatelj: Založba Aristej d.o.o., Marčičeva ulica 19,
2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno bivališče fizične osebe, ki ima
v premoženju izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala:
Emica Antončič, Cankarjeva ulica 6c, Maribor.
Odstotek lastniškega deleža: 100 %.
Uprava izdajatelja: mag. Emica Antončič, direktorica.
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Ob-1370/15
Revija AURA, mesečnik, izhaja 12 številk na leto
v slovenskem jeziku, povprečna naklada 2800 izvodov.
Leto ustanovitve: 1989.
Izdaja: AURA založništvo, d.o.o., Celovška 189,
Ljubljana, v 100 % lasti.
Ob-1372/15
Ime medija: Gorenjski glas, Gorenjskiglas.si.
Izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj.
Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj.
Lastniki, ki imajo več kot 5 % kapitala oziroma
upravljavskih pravic: Gorenjski glas, časopisno podjetje, d.o.o., Kranj 35,7974 %, Delo, d.d., Ljubljana 10 %,
Marija Volčjak 13,1826 %, Cvetko Zaplotnik 5,6821 %.
Direktorica družbe: Marija Volčjak.
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Objave gospodarskih družb
Ob-1371/15
Skladno z določilom drugega odstavka 75. člena
v zvezi z drugim odstavkom 670. člena ZGD-1, podjetnica VARMONTING – MTR TRANSPORT, Tina Jarc s.p.,
s sedežem Ulica Marjana Nemca 4, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, matična številka 6392580000, obvešča
upnike, da bo prenesla dejavnost na novoustanovljeno
družbo, po postopku in na način, kot je opredeljen v 668.
– 672. členu ZGD-1 ter da bo z dnem vpisa prenosa
podjetja na novo kapitalsko družbo v sodni register, prenehala opravljati dejavnost kot samostojna podjetnica.
VARMONTING – MTR TRANSPORT,
Tina Jarc s.p.
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Zavarovanja terjatev
SV 67/2015

Ob-1343/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Sporazuma o ustanovitvi hipoteke notarja Andreja
Doklerja iz Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV 67/2015
z dne 2. 2. 2015, je bila nepremičnina, ki v naravi predstavlja triinpolsobno stanovanje v Brežicah v stanovanjskem bloku v Maistrovi ulici 2, Brežice, stanovanje
št. 27, v 7. nadstropju, v izmeri 98,66 m2 in klet št. 127,
v stavbi št. 166, k.o. 1300 Brežice, ki stoji na parc.
št. 280/3, 278/2, k.o. 1300 Brežice, katerega lastnik
je Đarmati Igor, roj. 20. 9. 1977, Slomškova ulica 11,
8250 Brežice, na osnovi notarskega zapisa prodajne
pogodbe SV 970/2014 z dne 24. 12. 2014, sklenjene
s Šinko Deanom in Šinko Karmen kot prodajalcema in
Đarmati Igorjem kot kupcem, zastavljena v korist upnika SKB banke d.d. Ljubljana, Ljubljana, Ajdovščina 4,
matična številka 5026237000 za zavarovanje denarne
terjatve: Hipotekarni kreditni pogodbi za stanovanjski
kredit 286306-001 z dne 22. 1. 2015.
SV 191/15

Ob-1352/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega
zapisa notarja Uroša Kosa, iz Ljubljane, Cigaletova
ulica 7, opr. št. SV 191/15 z dne 16. 2. 2015, je bilo
enosobno stanovanje št. 19, v 2. nadstropju, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Ravne 28 v Tržiču, v velikosti 38,20 m2, ki stoji na parceli št. 406/0 in parceli
št. 410/0, obe k.o. 2143 – Tržič, last zastaviteljice Elvire
Biberović, na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 1.
2002 sklenjene z Jasno Lemeš por. Alekić kot pro-

dajalko, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, matična št. 5026237000, za zavarovanje terjatve v višini
100.000,00 EUR s pripadki.
SV 128/15

Ob-1360/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 128/15 z dne
17. 2. 2015, je 2-sobno stanovanje, po podatkih GURS-a
s št. 3, v izmeri 68,80 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
stanovanjskega objekta Kurirska pot 28, 4207 Cerklje na
Gorenjskem, s št. stavbe 2110-197, stoječega na parc.
št. 727/20, k.o. 2110 Grad, v solasti Tomaža Ergaverja,
Cesta talcev 7, 4270 Jesenice in Stanislavke Čivčić, Mizarska pot 7, 1000 Ljubljana, vsakega do ½, na podlagi
notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe z dne 29. 1.
2015, opr. št. SV 72/15, notarke Mateje Andrejašič iz
Kranja, zastavljeno v korist Banke Sparkasse d.d., Cesta
v Kleče 15, 1000 Ljubljana, MŠ: 2211254000, za zavarovanje terjatve v 57.000,00 EUR, s pogodbeno obrestno
mero 6-mesečni Euribor + 3,200 % letno, z odplačilom
kredita v 240 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih
zadnja zapade v plačilo 15. 3. 2035, z vsemi ostalimi pripadki, zamudnimi obrestmi, obrestmi po povišani obrestni
meri, pribitki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi pogoji, kot
izhaja iz tega notarskega zapisa pogodbe o potrošniškem
hipotekarnem kreditu št. 5594/0025129 -00 in sporazuma
o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko, s pravico upnice razdreti kreditno pogodbo in zahtevati plačilo preostalih anuitet pred njihovo zapadlostjo v plačilo.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 262/2007

Os-1159/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani z dne 7. 3. 2007, opr. št. In 262/2007, je bil
dne 19. 10. 2010 v korist upnika Poštna banka Slovenije
d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, opravljen rubež
stanovanja št. 2, v izmeri 65,43 m2, v tretji etaži, na naslovu Šolska ulica 3, Velike Lašče.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2015
VL 140144/2014

Os-1258/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, COVL, opr. št. VL 140144/2014 z dne 21. 10.
2014, je izvršiteljica Branka Horvat Zec iz Maribora opravila rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
in sicer stanovanje št. 21, v skupni površini 39,45 m2,
v 5. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Staneta Severja 3, Maribor, št. stavbe 1320, last
dolžnika Petra Zorića, Ulica Staneta Severja 3, Maribor,
v korist upnika Kommunio podjetje za trgovino, inženiring in storitve d.o.o., Cesta v Kleče 12, Ljubljana, zaradi
izterjave 1.119,71 EUR s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 2015
VL 141811/2014

Os-1259/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, COVL, opr. št. VL 141811/2014 z dne 22. 10.
2014, je izvršiteljica Branka Horvat Zec iz Maribora opravila rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
in sicer stanovanje št. 21, v skupni površini 39,45 m2,
v 5. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu
Ulica Staneta Severja 3, Maribor, št. stavbe 1320, last
dolžnika Petra Zorića, Ulica Staneta Severja 3, Maribor,
v korist upnika Etažni lastniki stavbe, Ulica Staneta Severja 3, Maribor, zaradi izterjave 484,84 EUR s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
P 152/2014

Os-1217/15

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke
Janeza Golobič, Omota 2, Semič, ki ga zastopa Anton
Zajc, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko neznani dediči po pok. Mavsar Ani, Mavsar Katarini, Mavsar Mariji in Mavsar Agnes Neži, Vrčice pri Semiču 3,
Semič, zaradi priznanja lastninske pravice na podlagi
priposestvovanja pcto 600,00 €, v smislu 82. člena Za-

kona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne
23. 12. 2014 postavilo začasnega zastopnika neznanim
dedičem neznanega prebivališča po umrlih Mavsar Ani,
Mavsar Katarini, Mavsar Mariji in Mavsar Agnes Neži,
nazadnje stanujočih Vrčice pri Semiču 3, Semič.
Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene
stranke neznane dediče neznanega prebivališča po
umrlih Mavsar Ani, Mavsar Katarini, Mavsar Mariji in
Mavsar Agnes Neži, Vrčice pri Semiču 3, Semič, do
takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za
socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 23. 12. 2014
P 151/2014

Os-1218/15

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke
Janeza Golobič, Omota 2, Semič, ki ga zastopa Anton
Zajc, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko neznani dediči neznanega bivališča po neznano kje in kdaj
umrlem Mauser Jakobu, Omota 2, Semič, zaradi priznanja lastninske pravice na podlagi priposestvovanja
pcto 600,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 23. 12. 2014 postavilo začasnega zastopnika Neznanim dedičem neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrlem Mauser
Jakobu, Omota 2, Semič.
Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene
stranke neznane dediče neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrlem Mauser Jakobu, Omota 2,
Semič, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec
ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ
pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 23. 12. 2014
N 209/2014

Os-4071/14

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom opr. št.
N 209/2014 z dne 12. 11. 2014 nasprotnemu udeležencu Ayman Sayed Saad Ismaiel, neznanega prebivališča,
postavilo začasno zastopnico, odvetnico Jelko Sajovic,
Jezerska cesta 41, Kranj, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena ZPP.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega
udeleženca v nepravdnem postopku pred Okrožnim
sodiščem v Kranju, N 209/2014 vse dotlej, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 11. 2014
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IV P 319/2014

Os-4224/14

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici
mag. Meti Pristavec, v pravdni zadevi tožeče stranke
Mateje Princewill, Cesta Cirila Tavčarja 10, Jesenice, ki
jo zastopa Danica Novak Kenda, odvetnica iz Radovljice, zoper toženo stranko Idahosa Osarobo Princewill,
No 2a 2 Nd Idenhen Street Off Okhoro, Road Benin
City Edo State, Ng, Nigerija, zaradi razveze zakonske
zveze, zaupanja mladoletnih otrok v vzgojo in varstvo,
plačila preživnine in določitve stikov, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP),
Idahosi Osarobo Princewill, No 2a 2 Nd Idenhen Street
Off Okhoro, Road Benin City Edo State, Ng, Nigerija,
postavilo začasno zastopnico odvetnico Marjeto Hudovernik, Likozarjeva 1, Kranj.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je
postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od
dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2014
P 5/2015

Os-1194/15

Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodniku Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke
Ivanke Zupančič, stan. Mucherjeva ulica 6, p. Ljubljana,
ki jo zastopa odv. Bojan Klakočar iz Krškega, zoper toženo stranko Žarko Cunjac, neznanega naslova, zaradi
ugotovitve lastninske pravice, vsp. 4.000,00 EUR, izven
narok dne 26. 1. 2015, sklenilo:
toženi stranki Cunjac Žarku, sedaj neznanega naslova, se postavi začasna zastopnica odv. Marija Vrisk
iz Krškega, ki bo zastopala toženo stranko v pravdni
zadevi z opr. št. P 5/2015.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 26. 1. 2015
VL 32588/2014

Os-1219/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika:
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Dejan Turk, Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, po Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova
cesta 30, Kranj, proti dolžniku Andreju Šmerc, Mariborska cesta 181, Škofja vas, ki ga zastopa začas. zast.
odv. Nina Peček, Trg celjskih knezov 6, Celje, zaradi
izterjave 615,82 EUR, sklenilo:
dolžniku Andreju Šmerc, Mariborska cesta 181, Škofja vas, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Nina Peček, Trg celjskih knezov 6, Celje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2014
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Os-1228/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki
jo zastopa Maja Javornik, Pristaniška ul. 8, Koper - Capodistria, proti dolžniku Janezu Hočevar, Krka 60, Novo
mesto, zaradi izterjave 563,08 EUR, sklenilo:
dolžniku Janezu Hočevar, Krka 60, Novo mesto,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Majda Štrasner, Jerebova ulica 4, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2015
VL 170806/2014

Os-1247/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika
Atrij Celje, upravljanje in promet z nepremičninami
d.o.o., Ljubljanska cesta 20, Celje, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Radovan Cink, po odvetniku Feguš
Marjan –odvetnik, Prešernova ulica 23A, Celje, proti
dolžniku Deanu Kaiser, Querstrasse 15/4, Vogau, ki
ga zastopa zakoniti zastopnik Aleksić Marjan – odvetnik, Strma cesta 1A, Rogaška Slatina, zaradi izterjave 150,03 EUR, sklenilo:
dolžniku Deanu Kaiser, Querstrasse 15/4, Vogau,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Aleksić Marjan, Strma cesta 1a, Rogaška Slatina.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2015
VL 10289/2013

Os-1274/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Porsche
kredit in leasing SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik,
Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana,
proti dolžnici Saneli Miskić, Lipce 23, Blejska Dobrava,
ki jo zastopa zak. zast. začasni zastopnik Marko Pirnat,
Jakšičeva ulica 1, Ljubljana - dostava; Urban Jagodic,
Hrušica 4276, Hrušica, zaradi izterjave 4.607,29 EUR,
sklenilo:
dolžnici Saneli Miskić, Lipce 23, Blejska Dobrava,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Pirnat Marko,
Jakšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana.
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Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2015
IV P 278/2013

Os-4292/14

Okrožno sodišče v Novi Gorici je v pravdni zadevi
okrožne sodnice svetnice Suzane Kontestabile, tožeče
stranke ml. Vanesa Ramadani, Streliška pot 14, Nova Gorica, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Elena Ramadan, Streliška pot 14, Nova Gorica, njo pa Odvetniška
pisarna Čehovin & Cvijanović d.o.o. iz Nove Gorice, zoper toženo stranko: 1. Jasna Ramadani, Streliška pot 14,
Nova Gorica, 2. Milaim Xhinay, neznanega bivališča, in
3. Suljo Đolić, Via dei Torriani 40/42, 34170 Gorizia, Italija, zaradi izpodbijanja in ugotovitve očetovstva, dne 19.
decembra 2014 sklenilo:
Na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, se toženi stranki Milaim
Xhinay, postavi začasna zastopnica, odvetnica Maruška
Trunkl Glavič, Kidričeva 11, Nova Gorica, ki bo zastopala
toženo stranko v pravdni zadevi IV P 278/2013, vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 12. 2014
P 56/2007

Os-1248/15

Okrožno sodišče v Novi Gorici je po okrožni sodnici
Nataši Vižintin Komel, v pravdni zadevi tožeče stranke: Planinsko društvo Nova Gorica, Bazoviška 4, Nova
Gorica, ki jo zastopa Maruška Trunkl Glavič, odvetnica
v Novi Gorici, zoper tožene stranke: 1. Anton Komac,
Lepena 26, Soča, 2. Terezija Komac, Alpska 22, Lesce,
3. Živa Komac, Alpska 22, Lesce, 4. Tončka Kravanja,
Cesta revolucije 16, Jesenice, 5. Ivanka Komac, Selo
16/b, Žirovnica, 6. Ana Kavs, Soča 63, Soča, 7. Ivan
Komac, Soča 100, Soča, 8. Albin Kravanja, Soča 104,
Soča, 9. Marčela Žagar, Žaga 1, Srpenica, 10. Bibijana
Ličer, Trg Golobarskih žrtev 25, Bovec, 11. Ivana Hosner,
Soča 19, Soča, 12. Miran Kravanja, Lepena 6, Soča,
13. Marija Tabocchini, Via Massaia 4, Firenze, Italija,
sedaj neznanega bivališča, 14. Ferdinand Zazijal, Lepena 15, Soča, ki ga zastopa Zorko Benedičič, odvetnik
v Tržiču, 15. Društvo tabornikov, Rod puntarjev Tolmin, Ul.
Padlih borcev 1/a, Tolmin, 16. Vida Komac, Zavrzelno 19,
Bovec, 17. Jožef Kašca, Soča 38, Soča, 18. Cvetko Gašperšič, Lepena 10, Soča, 19. Marija Kašca, Rodiška
c. 7, Kozina, 20. Damijan Kašca, Prešnica 21, Kozina,
21. Danjel Kašca, Cankarjeva 30, Radovljica, 22. Edvard
Kašca, Brdo 64, Bovec, 25. Irma Thran, Gunzdurger
str. 18/a, 89264 Weissenhorn, Nemčija, zaradi priznanja
lastninske pravice, pcto. 25.000,00 EUR, zunaj naroka
dne 2. 2. 2015 sklenilo:
Na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku se 13. toženki Mariji Tabocchini, postavi začasni zastopnik, odvetnik Ivan Rutar,
Cesta IX. Korpusa 100, Solkan, ki bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi P 56/2007, vse dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 2. 2015

In 276/2014

Os-1280/15

Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika
NEPA trgovina in storitve d.o.o., Na skali 7, Kranj, ki ga
zastopa odv. mag. Bogomir Horvat, Prešernov trg 3a,
zoper dolžnika: 1. Nico Brezan, Summerfields village 6,
Wilmslow, Velika Britanija, 2. Jane Dawn Brezan, Summerfields village 6, Wilmslow, Velika Britanija, zaradi izterjave 11.806,91 EUR s pp sklenilo:
Dolžnikoma se kot začasnega zastopnika v izvršilni
zadevi opr. št. In 276/2014 postavi odvetnika Petra Kosa
iz Kopra, Kozlovičeva 16A.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku
vse do takrat, dokler dolžnika ali njun pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 2. 2015
P 23/2014

Os-1140/15

Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče
stranke Valentina Magajna, Dolnje Vreme 20, 6217 Vremski Britof, ki ga zastopa odvetnik Damjan Krt iz Sežane,
zoper toženo stranko: Teodoro Bensa, Berica 845, Riviera, 3610 Vicenza (VI), Italija, sedaj neznanega bivališča
in Ido Pavlin, Via Don Bosco 159, Gorica, Italija, sedaj
neznanega bivališča, ki ju zastopa začasni zastopnik
odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi
stranki na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženkama Teodori Bensa, Berica 845, Riviera,
3610 Vicenza (VI), Italija, sedaj neznanega bivališča in
Idi Pavlin, Via Don Bosco 159, Gorica, Italija, sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 14. 1. 2015 postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dragana Sikirico, Ulica 1. maja 1. 6210 Sežana, ki bo toženki v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler toženki ali njun
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jima
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 1. 2015
In 74/2014

Os-1048/15

Okrajno sodišče v Šentjurju je v izvršilni zadevi upnika Aleša Paulin – odvetnik, Kotnikova 12, Ljubljana, zoper
dolžnico Branko Kukovič, Bilečanska ulica 2, Ljubljana,
zaradi izterjave 179,95 EUR s pp, na podlagi prvega odstavka ter 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku dolžnici Branki Kukovič postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnico Kajo Dosedla
iz Šentjurja. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico
v postopku vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 3. 12. 2014

Oklici dedičem
D 757/2014

Os-1303/15

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski
postopek po pok. Andreju Drolletu, sinu Andreja, roj.
14. 5. 1927, državljanu Republike Slovenije, vdovcu,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
umrlemu 7. 10. 2014, nazadnje stalno stan. Cesta v Tomaž 6a, Vojnik.
V zapuščinskem postopku je dedno pravico na podlagi oporoke uveljavljal Anton Zimšek. Iz spisovnega
gradiva izhaja, da zapustnik ni zapustil oseb, ki bi jim
pripadala dedna pravica na podlagi zakona kot dedičem
prvega dednega reda, sodišču pa niso znani podatki
o tem, ali obstojijo osebe, ki sodijo v krog zakonitih dedičev drugih dednih redov in ki bi lahko uveljavljali dedno
pravico po zapustniku oziroma se izrekli o veljavnosti
zapustnikove oporoke.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona ali oporoke, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave oklica na oglasni deski sodišča
in v Uradnem listu Republike Slovenije. Po preteku tega
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 1. 2015
D 92/2014

Os-1246/15

Zapuščinska zadeva po pok. Marsič Antonu, pok.
Jožefa, rojenem leta 1851, ki je umrl dne 12. 5. 1938,
z zadnjim stalnim prebivališčem Zabavlje 536272 Gračišče.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica
ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz
polaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 1. 2015
D 248/2014

Os-1276/15

Zapuščinska zadeva po pokojni Urši Žigante, ženi
Antona, roj. Primožič, neznanega prebivališča, ki je bila
razglašena za mrtvo s sklepom N 113/2012 in določen
datum smrti 23. 12. 1931.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica
ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Za skrbnico zapuščine neznanih dedičev je bila postavljena skrbnica Bistra Podgornik Tonello, Dekani 209/a,
6271 Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 2. 2015
II D 1181/2014

Os-1257/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Lehpamer Ivu, sinu Lehpamer
Štefana, rojenem dne 8. 5. 1927, umrlem dne 8. 3. 2014,
nazadnje stanujočim na naslovu Na jami 7, Ljubljana,
državljanu Republike Slovenije.
Sodišču niso znani podatki o sinu, tako, da ni
mogoče ugotoviti niti, ali je še živ in ali ga je mogoče
kontaktirati. Glede na navedeno sodišče na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja
v zapuščinskem postopku po pok. Lehpamer Štefanu
poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapu-
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ščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2015
IV D 174/2014

Os-1304/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Mariji Vozel, roj. 23. 11. 1924,
umrli 28. 12. 2013, nazadnje stan. Podgornikova ulica 3,
Ljubljana.
Po podatkih, s katerimi sodišče razpolaga, zapustnica zakonca in potomcev ni zapustila, ni imela tudi
bratov in sester. Dediči tretjega dednega reda kljub poizvedbam sodišču 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 3. 2. 2015
D 198/2014

Os-1107/15

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Požar Alojziju (Luigi Posar), roj.
30. 1. 1905, vdovcu, nazadnje stanujočem na naslovu
Ulica Giustinelli, Trst, Italija in umrlem dne 22. 7. 1992.
Pismene oporoke ni zapustil, zapuščino pa predstavljajo denacionalizirane nepremičnine, in sicer: – parc.
št. 303/0, k.o. 2631 – Portorož. do ene sedmine (1/7),
– parc. št. 304/0, k.o. 2631 – Portorož, do ene sedmine
(1/7), – parc. št. 294/0, k.o. 2631 – Portorož, do ene
sedmine (1/7), – parc. št. 302/0, k.o. 2631 – Portorož,
do ene sedmine (1/7), – parc. št. 305/0, k.o. 2631 – Portorož, do ene sedmine (1/7), – parc. št. 297/1, k.o. 2631
– Portorož, do ene sedmine (1/7), – parc. št. 326/0, k.o.
2631 – Portorož, do ene sedmine (1/7), – parc. št. 318/0,
k.o. 2631 – Portorož, do ene sedmine (1/7), – parc.
št. 296/0, k.o. 2631 – Portorož, do ene sedmine (1/7),
– parc. št. 295/0, k.o. 2631 – Portorož, do ene sedmine
(1/7), – parc. št. 327/0, k.o. 2631 – Portorož, do ene
sedmine (1/7), – parc. št. 298/0, k.o. 2631 – Portorož,
do ene sedmine (1/7) in – parc. št. 325/0, k.o. 2631 –
Portorož, do ene sedmine (1/7).
Sodišče ne razpolaga z rojstnimi podatki in naslovu
dedinje Požar Lidije, stanujoče v Avstraliji, zato pozivamo dedinjo, da se priglasi 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 12. 1. 2015
D 634/2013

Os-1277/15

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski
postopek po pok. Mariji Mojzer, roj. Medved, hčeri Janeza, roj. 5. 1. 1897, državljanki Republike Slovenije, razvezani, umrli 24. 2. 1989, nazadnje stan. Mihovce št. 42.
Ker se ne ve ali je kaj pokojničinih sorodnikov, ki bi
bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona, saj pokojnica ni napravila oporoke, sodišče na podlagi prvega in
drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD),
s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica.
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Če se po preteku enega leta od objave tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 4. 2. 2015
D 358/2014

Os-1121/15

Pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki je bil 23. 7. 2014
uveden zapuščinski postopek po pokojni Leopoldi Eržen, roj. 19. 11. 1926, nazadnje stanujoči Žirovski vrh
Sv. Antona 7, Gorenja vas, umrli 1. 7. 2014.
Po do sedaj zbranih podatkih je bila zapustnica
samska in ni imela otrok, imela pa je dve sestri, ki pa
sta umrli pred zapustnico in sta bili ravno tako samski in
brez otrok. Glede na to, da sta pokojna tudi oba zapustničina starša, pridejo kot dediči v poštev dediči tretjega
dednega reda, to so dediči po pokojni zapustničini mami,
saj po pokojnem zapustničinem očetu Janezu Erženu ni
potomcev. Pokojna zapustničina mati Ivana Eržen pa je
imela tri sestre, to so zapustničine tete Ana Končan, ki je
imela otroke Frančiška Končana, Ano Lampe, Stanislava Končana, Jakoba Končana, Marijo Umek, Frančiško
Potrebuješ in Marijano Stanovnik. Po pokojnih zapustničinih tetah Marjani Miklavčič, roj. 1890, umrli 1939,
nazadnje stanujoči v kraju Žažar, pošta Horjul in Mariji
Vodnik, roj. 1887, umrli 1968, nazadnje stanujoči v kraju
Podolnica, pošta Horjul, pa dediči niso znani.
S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče tretjega dednega reda po pokojnih zapustničinih tetah Marjani Miklavčič in Mariji Vodnik, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta
od objave tega oklica na oglasni deski sodišča.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
zapuščinsko obravnavo, na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 21. 1. 2015
D 80/2014

Os-1195/15

Pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki je bil 7. 1. 2014
uveden zapuščinski postopek po pokojni Ljudmili Pintar
(roj. Prosen), hčeri Janeza, roj. 18. 5. 1927, nazadnje
stanujoči Spodnja Sorica 21, Sorica, umrl 19. 12. 2013.
Po do sedaj zbranih podatkih je bila zapustnica
vdova in brez otrok, zato pridejo v poštev dediči drugega dednega reda, to so zapustničini bratje in sestre
oziroma če so ti pokojni, njihovi potomci, med katerimi
so tudi potomci pokojne zapustničine nečakinje, ki je živela v Zagrebu in je bila hči pokojnega zapustničinega
brata Janeza Prosena. Sodišče pa podatkov za dediče
pokojne zapustničine nečakinje iz Zagreba, nima.

S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče drugega dednega reda po pokojni zapustničini nečakinji iz
Zagreba, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica na oglasni deski sodišča.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
zapuščinsko obravnavo, na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 28. 1. 2015

Oklici pogrešanih
N 65/2014

Os-1215/15

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Marije Knuchel, Herinja vas 11,
Otočec, ki jo zastopa Matjaž Medle, odvetnik v Novem
mestu, zoper nasprotno udeleženko Jožefo Šklander,
Paha 4, Otočec, ki jo zastopa skrbnik za posebni primer
Center za socialno delo Novo mesto, zaradi razglasitve
pogrešane Jožefe Šklander za mrtvo, izdaja oklic:
Poziva se Jožefa Šklander, nazadnje stanujoča
Paha 4, Otočec, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer, Center za socialno
delo Novo mesto, Resslova ulica 7b, Novo mesto, v roku
treh mesecev od dneva objave tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče
obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 27. 1. 2015
N 66/2014

Os-1216/15

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Marije Knuchel, Herinja vas 11,
Otočec, ki jo zastopa Matjaž Medle, odvetnik v Novem
mestu, zoper nasprotnega udeleženca: Alojza Šklander,
ki ga zastopa skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Novo mesto, zaradi razglasitve pogrešanega
Alojza Šklandra za mrtvega, izdaja oklic:
Poziva se Alojz Šklander, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer, Center za socialno delo Novo mesto, Resslova ulica 7b,
Novo mesto, v roku treh mesecev od dneva objave
tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče
obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 27. 1. 2015
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Furlan David, Glinškova ploščad 12, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500015532, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica d.d. gnk-334986
Kragelj Miran, Kneža 1/B, Most na Soči, zavarovalno polico, št. 50500077133, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d. gni-334988
Majcen Tatjana, Polže 4, Nova Cerkev, zavarovalno
polico, št. 50500062699, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica. gnp-334981
Vraničar Jasmin-Andrea, Mejna ulica 49, Maribor,
zavarovalno polico, št. 70000036571, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d. gnu-335001
Zima Nejc, Mošnje 15a, Radovljica, zavarovalno
polico, št. 50500074337, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica, d.d. gno-334982

Spričevala preklicujejo
Žuran Maja, Grajena 10, Ptuj, indeks, izdal Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola, leto izdaje 2008.
gnj-334987

Drugo preklicujejo
»SONJA« PREVOZNIŠTVO, d.o.o., Zgornja Hajdina 67, Hajdina, licenco št. GE004493/05808/008, za vozilo kamion mercedes benz atego, reg. št. MB ZD-933.
gnw-334974
AVTOPREVOZNIŠTVO JANKO LUPŠE S.P., Lesično 11, Lesično, licenco št. 012160/004, za tovorno
vozilo, reg. št. LJ-PJ-069. gnq-335005
AVTOPREVOZNIŠTVO MIKLAVC, Slape 108, Ljub
ljana-Polje, licenco št. 011970/001, za vozilo mercedes
benz atego, reg. št. LJ U8-40R. gnv-334975
Debeljak Tomaž, Kungota pri Ptuju 1A, Kidričevo,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012968000,
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnh-334989
Drozg Boštjan, Plat 17, Rogaška Slatina, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500036106000, izdajatelj
Cetis Celje, d.d. gnw-334999
F & A TRANSPORT, d.o.o., Golica 2, Selca, dovolilnice oznaka 804/03, Ukrajina, št. 0277136, 0277140,
0277143, 0277410, 0281392. gnd-334993
F & A TRANSPORT, d.o.o., Golica 2, Selca, dovolilnico oznaka 804/03, Ukrajina, št. 0281196. gnc-334994
F & A TRANSPORT, d.o.o., Golica 2, Selca, dovolilnice oznaka 112/01, Belorusija, št. 4287710, 4290539,
4289107, 4289108. gnb-334995
F & A TRANSPORT, d.o.o., Golica 2, Selca, dovolilnice oznaka 643/96, Rusija, št. 1094103, 1094106,
1094381, 1094382, 1094383, oznaka 643/11,
št. 1091762, 1093001, oznaka 643/09, št. 1080373.
gnz-334996

Karić Rifet, Pot v Puškarno 11, Kranj, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009144001, izdajatelj Cetis
Celje, d.d. gnm-334984
Kavčič Janez s.p., Breznica 10, Žiri, licenco
št. 012873001, za vozilo Volkswagen transporter, reg.
št. KR 44-05Z. gnf-334991
Keder Marko, Dolenjska cesta 305, Škofljica, nacionalno licenco za avto-taksi prevozi, reg. št. LJGT-822,
št. izvoda licence G006642/06894/022, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnt-335002
Krevelj Igor, Čanje 34, Blanca, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500008456001, izdajatelj Cetis Celje,
d.d. gnx-334973
Mavsar Klavdija, Osredek pri Trški gori 5c, Krško, službeno izkaznico, št. 01338, izdal DARS, d.d.
gnt-334977
Medved Davorin, Ulica Eve Lovše 10, Maribor, službeno izkaznico za cestninski nadzor, št. 00579, izdaj
DARS, d.d. gns-334978
Menič Martin, Mali Podlog 14, Leskovec pri Krškem,
potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 800974, izdalo Ministrstvo
za promet, leto izdaje 2009. gnn-334983
Nikič Timotej, Klemenčičeva ulica 8, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Elektotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Vegova v Ljubljani.
gnl-334985
PETER JEŽOVNIK S.P., Črnova 37, Velenje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028825003, izdana na ime Radoslav Miličević, izdajatelj Cetis Celje,
d.d.. gnw-335003
POSREDNIŠTVO IN PREVOZNIŠTVO, Podgorje 39, Podgorje pri Slovenj Gradcu, potrdilo za voznike,
št. 010061/AD59-2-1697/2014, veljavnost 31. 3. 2015.
gnv-335000
Rebolj Silvo, Mala Sela 3, Vače, licnco št. 012403,
za vozilo mercedes benz, reg. št. LJ F0-80Y.
gnr-335004
ROBERT GRUDNIK S.P., Celjska cesta 56, Vojnik,
licenci št. 010832/001 in 010832/003, za vozili Iveco,
reg. št. CE U4 020 in CE RO 45T. gnu-334976
Rodež Marjan, Pesnica 44/A, Pesnica pri Mariboru,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004114000,
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gng-334990
Rodež Marjan, Pesnica 44A, Pesnica pri Mariboru,
izpit za spremljevalca, št. 00000218, izdal CPU Ljub
ljana, leto izdaje 2012. gne-334992
T&V SPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
licenco za mednarodni cestni prevoz blaga za najem ali
plačilo, št. GE006875/06944/003, izdala Gospodarska
zbornica Slovenije. gnq-334980
TUR d.o.o., Kamence 10, Rogaška Slatina, dovolilnice, oznaka 643/11 Rusija, št. 1093507, 643/09 Rusija,
št. 1080374, 070/11 BiH, št. 1296. gnr-334979
Z.V.A.L. d.o.o., Štembalova ulica 7, Ljubljana, dovolilnice oznaka 112/01, Belorusija, št. 4290995, 4290996,
4291072, 4291073. gny-334997
Z.V.A.L. d.o.o., Štembalova ulica 7, Ljubljana, dovolilnice oznaka 643/09, Rusija, št. 1077922, 1077927,
1080551, 1080554, 1080555, 1080556, oznaka 643/96,
št. 1094449, oznaka 643/11, št. 1091813. gnx-334998
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