
Št. 88 
 Ljubljana, petek

 20. 11. 2015 
ISSN 1318-9182 Leto XXV

Razglasni del
Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

Javni razpisi

Št. 430-1271/2015/8 Ob-3450/15

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13 popr., 101/13) – ZJF-UPB4 in Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13), 
objavlja Ministrstvo za notranje zadeve

javni razpis
za izvedbo projekta »Izdaja slovarja namenjenega 

lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim 
osebjem«, št. 430-1271/2015

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je priprava in distribucija 

gradiva, ki bo olajšalo komunikacijo s tujci, ki obiščejo 
zdravstveno ustanovo in ne govorijo slovenskega jezika 
ter izvedba krajšega medkulturnega usposabljanja za 
zdravstvene delavce.

Predmet javnega razpisa obsega izvajanje dveh 
vsebinskih sklopov, in sicer:

– vsebinski sklop 1: Priprava gradiva za lažjo komu-
nikacijo ciljne populacije z zdravstvenimi delavci,

– vsebinski sklop 2: Usposabljanje zdravstvenih de-
lavcev in predstavitev gradiva.

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa 
v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posame-
znega dela predmeta javnega razpisa – posameznega 
vsebinskega sklopa.

Projekt se bo izvajal od podpisa pogodbe do porabe 
sredstev, namenjenih izvajanju projekta, oziroma najka-
sneje 18 mesecev od podpisa pogodbe.

Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan 
v razpisni dokumentaciji.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, pri pri-

stojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS,
ali imajo status mednarodne organizacije in si priza-

devajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem 
projektu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za 
azil, migracije in vključevanje,

– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje 
potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega 
transakcijskega računa,

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti 
zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi nasle-
dnjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, 
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslova-

njem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija 
na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje po-
slovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovolje-
no dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, 
dajanje podkupnine.

– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene 
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz 
potreb uporabnikov in naročnika.

– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z in-
teresi in cilji projekta.

– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom 
javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.

– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in 
finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumen-
tacijo.

– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani 
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih 
projektov.

– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na 
nacionalni ravni.

– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje 
projekta po načelu nepridobitnosti.

V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne 
izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se 
vloga izloči.

4. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje 

javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih. 
V primeru, da vsebina projekta v posamezni vlogi ni 
skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči.

Ocenjuje se vsebina projekta po spodaj navedenih 
merilih. Največje možno število prejetih točk po merilih 
je 43.

Merila
Največje

možno število
prejetih točk

1. Idejni osnutek gradiva ustreza cilju 
in namenu projekta Da/Ne
2. Oblikovna komunikacijska rešitev 5
3. Vsebina gradiva, namenjenega 
komunikaciji 5
4. Struktura strokovnih sodelavcev 5
5. Načrt distribucije gradiva 5
6. Vsebina usposabljanja
in informiranja 5
7. Število prejetih licenčnih oziroma 
kreditnih točk 5
8. Časovni okvir izvajanja
usposabljanja in predstavitve 3
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Merila
Največje

možno število
prejetih točk

9. Načrt izvedbe dejavnosti
usposabljanja in predstavitve 5
10. Izkušnje izvajalcev usposabljanja 
in predstavitve 5
Največje možno skupno število
prejetih točk 43

Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 5 točk (ra-
zen pri merilu št. 8 vloga prejeme največ 3 točke). Vloge 
morajo pri merilu št. 2, 5, 7, 8 in 9 doseči vsaj 1 točko, 
v nasprotnem primeru, se vloga, ki pri posameznem 
merilu doseže 0 točk, izloči.

Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel 
največje število točk, pri čemer mora vloga za projekt po 
merilih št. 2 do 9 prejeti najmanj 23 točk, v nasprotnem 
primeru se vloga izloči.

Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi krite-
riji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju 
specifičnosti posameznih projektov.

V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po 
zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, 
se izbere prijavitelja, ki ima v zadnjih 5 letih od datuma 
objave predmetnega javnega razpisa v Uradnem listu 
Republike Slovenije največ preteklih delovnih izkušenj 
s področja izvajanja vsebinsko različnih projektov name-
njenih prosilcem, državljanom tretjih držav in/ali tujcem.

Podroben opis meril je podan v razpisani doku-
mentaciji.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 
znaša 100.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od pod-
pisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju 
projekta, oziroma najkasneje 18 mesecev od podpisa 
pogodbe.

Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, 
ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za 
izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predme-
tnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za 
azil, migracije in vključevanje v višini 75 % upravičenih 
stroškov (kar znaša 75.000,00 EUR) in sredstev prora-
čuna Republike Slovenije – slovenske udeležbe v višini 
25 % upravičenih stroškov (kar znaša 25.000,00 EUR).

6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prej-

me do dne 10. 2. 2016, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 

pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna 
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub ljana.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo 
bo predvidoma 11. 2. 2016.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta ozi-
roma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od 
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja 
bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predlo-
žitev vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na interne-

tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopol-
nitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na interne-
tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 

meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter 
preko Uradnega lista RS.

Opozorilo: prijaviteljem se priporoča, da vse do iz-
teka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem 
naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih doda-
tnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije ipd., 
v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge 
zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. 
dopolnitve razpisne dokumentacije.

10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo doda-

tna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lah-
ko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: 
sjnn.mnz@gov.si ali po faksu 01/428-5791, s pripisom: 
»Dodatne informacije – Javni razpis za izvedbo projekta 
»Izdaja slovarja namenjenega lažji komunikaciji migran-
tov z zdravstvenim osebjem«, št. 430-1271/2015«.

Naročnik bo odgovore objavil na internetnem na-
slovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni 
»O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer 
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod 
pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna po-
jasnila najkasneje do dne 25. 1. 2016.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 430-1414/2015/9 Ob-3437/15

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13 popr. in 101/13) – ZJF-UPB4 in Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13), 
objavlja Ministrstvo za notranje zadeve

javni razpis
za izvedbo projekta »Orientacijski program  
za osebe, preseljene v Republiko Slovenijo  
na podlagi letne kvote«, št. 430-1414/2015
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-

ka Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je izvedba projekta »Orientacijski program za osebe, 
preseljene v Republiko Slovenijo na podlagi letne kvo-
te« za 567 oseb (upravičencev). Orientacijski program 
je namenjen učenju osnov slovenskega jezika, pomoči 
pri urejanju dokumentov in praktičnemu spoznavanju 
vsakdanjega življenja v Republiki Sloveniji.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

– so registrirane pri pristojnem sodišču ali dru-
gem pristojnem organu v RS

ali
imajo status mednarodne organizacije in si priza-

devajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem 
programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za 
azil, migracije in integracijo,

– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma 
izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega no-
benega transakcijskega računa,

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov za-
koniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-
slednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, 
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslova-
njem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija 
na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje po-
slovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovolje-
no dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, 
dajanje podkupnine.
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– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene 
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz 
potreb uporabnikov in naročnika.

– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z in-
teresi in cilji projekta.

– Vsebina projekta mora biti skladna s ciljem, pred-
metom, namenom in obsegom javnega razpisa in ustre-
za ciljnim skupinam.

– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in 
finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumen-
tacijo.

– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani 
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih 
projektov.

– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na 
nacionalni ravni.

– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje 
projekta po načelu nepridobitnosti.

– Osebe, ki bodo izvajale aktivnosti projekta, mo-
rajo izpolnjevati kadrovske pogoje iz razpisne doku-
mentacije.

V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne 
izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se 
vloga izloči.

4. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje 

javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.
Ocenjuje se ponujeni projekt po spodaj navedenih 

merilih:

Merilo
Največje 
število 

možnih točk
1. Jasnost opredelitve aktivnosti in 
metode dela v projektu 5
2. Prijavitelj je predvidel sodelovanje 
osebe z begunsko izkušnjo 5
3. Prijavitelj zagotavlja pomoč pri spo-
razumevanju v arabskem jeziku 5
4. Prijavitelj zagotavlja pomoč pri spo-
razumevanju v tigrinjskem jeziku 5
5. Kakovost finančnega načrta in stro-
škovna učinkovitost projekta 13
Največje možno število pridobljenih 
točk: 33

Pri vsakem merilu lahko vloga prejme število točk, 
kot je razvidno iz ocenjevalne lestvice, podane v razpisni 
dokumentaciji. Vloge morajo pri merilu št. 2 doseči vsaj 
1 točko, v nasprotnem primeru se vloga, ki pri merilu 
št. 2 doseže 0 točk, izloči.

Največje možno število prejetih točk po merilih je 33.
V primeru dveh ali več prijaviteljev z istim doseže-

nim številom točk, se izbere prijavitelja, ki je predvidel 
sodelovanje več oseb z begunsko izkušnjo, ki bodo lah-
ko delovali na več (štiri ali več) lokacijah.

Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi krite-
riji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju 
specifičnosti posameznih projektov.

Podroben opis meril je podan v razpisani doku-
mentaciji.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 
znaša 850.500,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpi-
sa pogodbe do zaključka vseh predvidenih aktivnosti za 
upravičence, vendar najkasneje do 30. 6. 2018.

Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, 
ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za 

izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predme-
tnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada 
za azil, migracije in vključevanje, v višini 75 % upraviče-
nih stroškov (kar znaša 637.875,00 EUR) in sredstev 
proračuna RS – slovenske udeležbe v višini 25 % upra-
vičenih stroškov (kar znaša 212.625,00 EUR).

6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prej-

me do dne 6. 1. 2016, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 

pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna 
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub ljana.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo 
bo predvidoma 7. 1. 2016.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta ozi-
roma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od 
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja 
bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predlo-
žitev vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na interne-

tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopol-
nitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na interne-
tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter 
preko Uradnega lista RS.

Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do 
izteka roka za oddajo vloge, na navedenem interne-
tnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih 
dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije 
ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne 
vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali 
npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.

10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo doda-

tna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lah-
ko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: 
sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-57-91, 
s pripisom: Dodatne informacije – Javni razpis za iz-
vedbo projekta »Orientacijski program za osebe, pre-
seljene v Republiko Slovenijo na podlagi letne kvote«, 
št. 430-1414/2015.

Naročnik bo odgovore objavil na internetnem na-
slovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni 
»O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer 
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod 
pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna po-
jasnila najkasneje do dne 22. 12. 2015.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 430-178/2015/31 Ob-3431/15

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor pro-
jekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-178/2015, za 
izvedbo projekta »Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosil-
cev za mednarodno zaščito«, objavljenega v Uradnem 
listu RS, št. 55/15, pod objavo Ob-2696/15, z dne 24. 7. 
2015, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika 
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je izvajanje pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosil-
cev za mednarodno zaščito (v nadaljevanju: prosilci), ki 
so nastanjeni v azilnem domu, pomoč pri uveljavljanju 
njihovih pravic, operativna pomoč in socialna integraci-
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ja ter zagotavljanje kvalitetnega preživljanja prostega 
časa.

3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vre-
dnost izbranega projekta: za izvajanje projekta po pred-
metnem javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja In-
štitut za afriške študije, v vrednosti 155.485,40 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerih se projekt financira: sred-
stva za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena 
iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje in 
sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 430-58/2015-1 Ob-3430/15

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičnina-
mi, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slo-
venije (v nadaljevanju: Sklad KZG RS) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnega zemljišča

parc. št. 3/2, v izmeri 275 m2, k.o. 586 – Podigrac, 
osnovna namenska raba: stavbno zemljišče izven uredi-
tvenih območij za poselitev, izklicna cena zemljišča zna-
ša 7.716,50 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s se-
dežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod 
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki 
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične 
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu 
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis 
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo 
o plačilu varščine.

Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti 
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub ljana, naj-
kasneje do 4. 12. 2015, do 12. ure. Na kuverti mora biti 
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo 
»Ponudba za nakup stavbnega zemljišča k.o. Podigrac 
– Ne odpiraj.«

Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varšči-
no v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kme-
tijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, 
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na 
št. 430-58/2015, za javni razpis. Ponudnikom, ki na raz-
pisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno 
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo po-
nudil najvišjo ceno.

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo 
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v na-
sprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vpla-
čana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.

Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – ku-
pljeno«.

Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo 
najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da 
je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora 
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od izstavitve računa, 
pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo 
kupnine v zgoraj navedenem roku, je bistvena sestavina 
pogodbe. Če ponudnik v 15 dneh po prejemu pisnega 
obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik ne 
podpiše prodajne pogodbe, Sklad KZG RS zadrži nje-
govo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne 
kupnine v 8 dneh od izstavitve računa, pa velja, da je 
pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad 
KZG RS pa zadrži njegovo varščino.

Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče pla-
čati strošek sestave kupoprodajne pogodbe v višini 

209,08 EUR (z vključenim 22 % DDV), strošek overitve 
podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnine v viši-
ni 244,00 EUR (z vključenim 22 % DDV), strošek parce-
lacije v višini 631,88 EUR (z vključenim 22 % DDV), vse 
stroške v zvezi z zemljiško knjižnim vpisom lastninske 
pravice v korist kupca in morebitne druge stroške v zve-
zi z kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske 
pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec. Ku-
pec se nadalje zaveže plačati morebitni davek na dobi-
ček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu 
z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list 
RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremem-
be namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od 
prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča 
za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene 
tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gra-
dnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu 
s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali 
zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina 
potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za 
gradnjo stavb.

Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne za-
vezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom 
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet 
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodnin-
ske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine 
oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel 
razloge.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 7. 12. 
2015 ob 13. uri, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub-
ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi poobla-
ščenci s pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si 

ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem 
dogovoru (tel. 01/43-41-100).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Št. 2113 Ob-3443/15

ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljub ljana, 
v skladu s predpisi o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja

razpis
za javno zbiranje ponudb

za odprodajo enosobnega stanovanja št. 21 v V. 
nadstropju stavbe, na naslovu Ulica Mirka Pirca 7, 6210 
Sežana.

Ogled stanovanja bo dne 1. 12. 2015, s pričetkom 
ob 10. uri pred vhodom v stavbo Ulica Mirka Pirca 7, 
6210 Sežana. V primeru zelo velikega interesa bo ogled 
ponovljen, kar bo tudi javno objavljeno.

Rok za prejem ponudb: 15. 12. 2015, do 9.30. 
Javno odpiranje ponudb isti dan, ob 10. uri, na naslo-
vu ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljub ljana, IV 
nadstropje dvorana B.

Podrobnejša razpisna dokumentacija dostopna na 
spletni strani: http://www.eles.si/aktualni_razpisi.aspx.

ELES, d.o.o.

 Ob-3436/15

Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06) in Sklepa o ugotovitvi javne-
ga interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za 
oskrbo pet objektov v Občini Šalovci s toplotno energijo 
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s kotlovnico na lesno biomaso (Uradni list RS, št. 66/15) 
Občina Šalovci objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije storitev za oskrbo pet 
objektov v Občini Šalovci s toplotno energijo 

s kotlovnico na lesno biomaso
1. Koncedent: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 

Šalovci.
2. Predmet koncesije: oskrba pet objektov v Občini 

Šalovci s toplotno energijo s kotlovnico na lesno bioma-
so. Koncesija obsega:

– gradnjo infrastrukture za pro izvodnjo toplote na 
osnovi lesne biomase in za distribucijo toplote (v nada-
ljevanju: infrastruktura), pri čemer koncesionar izrecno 
prevzame vsa tveganja gradnje;

– pro izvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko 
ogrevanje, pri čemer koncesionar izrecno prevzame 
vsa tveganja;

– tekoče in investicijsko vzdrževanje infrastrukture 
v koncesijski dobi, pri čemer koncesionar izrecno pre-
vzame vsa tveganja obsega tekočega in investicijskega 
vzdrževanja;

– zavarovanje infrastrukture;
– zaračunavanje storitve pro izvodnje in distribucije 

toplote uporabnikom;
– IDZ, IP, PGD, PZI in PID projektno dokumentacijo 

zagotovi koncesionar na svoje stroške.
Koncesija storitev se izvede po modelu DBOT (mo-

del projektiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last in 
posest).

3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za 
obdobje 1 + 15 let, pri čemer pomeni 1 leto del koledar-
skega leta 2016, v katerem bo potekalo projektiranje in 
gradnja. Gradnja se bo predvidoma začela spomladi 
2016 in končala najkasneje do začetka kurilne sezone 
2016/2017, ko mora koncesionar pridobiti uporabno do-
voljenje. Koncesionar bo imel pravico in obveznost iz-
vajanja storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja, 
zavarovanja, obratovanja infrastrukture ter zaračuna-
vanja toplote in distribucije toplote uporabnikom 15 let, 
z začetkom v letu 2016.

4. Območje izvajanja koncesije: območje je defini-
rano v projektni nalogi.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki 

je predmet koncesije,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije 

za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagota-
vlja kvalitetno storitev za končne uporabnike,

– da ima zadostne izkušnje in reference pri opra-
vljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in 
drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije, 
distribucije toplote,

– da se prijavi na javni razpis pristojnega ministr-
stva za sofinanciranje izvedbe kotlovnice in pridobi ne-
povratna sredstva v ta namen,

– da upošteva prednost zagotavljanja javnega inte-
resa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobiva-
njem donosa na vložena sredstva,

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo iz-
bran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje iz 
razpisne dokumentacije,

– da predloži zahtevane jamstva,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za 

odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem konce-
sije morebiti povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal 
v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim osebam,

– da komunicira v slovenskem jeziku in da upo-
rablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi 
v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih or-
ganizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,

– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalite-

tno opravljanje storitev,
– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upošteva-

nje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in 
potrebe uporabnikov,

– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in 
druge standarde ter normative za opravljanje koncesij-
ske dejavnosti,

– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju 
koncesijske dejavnosti,

– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije 
omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem 
koncesijske dejavnosti oziroma svojim delom,

– prevzemati odgovornost za škodo povzročeno 
koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesijske de-
javnosti,

– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti 
koncedentu v last in posest infrastrukturo, s katero bo 
izvajal koncesijsko dejavnost,

– izpolnjevati vsa določila koncesijske pogodbe.
7. Vsebina ponudb je določena v razpisni dokumen-

taciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno z razpisno 
dokumentacijo.

8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico za 
infrastrukturo koncesije v primeru stečaja koncesionar-
ja, skladno z 81. členom Zakona o javno zasebnem 
partnerstvu.

9. Merila za izbiro koncesionarja: najnižja povpreč-
na cena MWh toplote in druga merila, ki so podrobneje 
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

10. Koncedent si pridržuje pravico, da koncesije ne 
podeli nobenemu ponudniku.

11. Rok oddaje ponudb: upoštevane bodo vse vlo-
ge, ki bodo dostavljene do 15. 12. 2015, do 10.30, na 
naslov koncedenta.

12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih 
ponudb bo 15. 12. 2015 ob 11. uri, v sejni sobi Občine 
Šalovci.

13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi 
koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 15. 2. 
2016.

14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni 
strani Občine Šalovci http://www.salovci.si

Občina Šalovci

Št. 430-0028/2015 Ob-3464/15

Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, 
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15) in 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), 
Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lendava 
za leto 2015, ki ga je občinski svet sprejel na svoji 5. redni 
seji dne 12. 3. 2015 in 6. redni seji dne 30. 9. 2015, objavlja

javni razpis
za prodajo stavbnih zemljišč na območju 

industrijske cone Lendava  
z javnim zbiranjem ponudb

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-
ga zbiranja ponudb: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 
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9220 Lendava, matična številka: 5874645000, ID za 
DDV: SI27705935.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena:

2.1. Javno zbiranje ponudb se nanaša na prodajo 
zemljišč na območju industrijske cone Lendava. Na pod-
lagi Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje 
industrijska cona v Lendavi (Uradni list RS, št. 19/03, 
26/04, 40/13 in 5/14) so za zemljišča, ki so predmet 
prodaje, predvidene naslednje dejavnosti:

– industrijska pro izvodnja,
– obrtne dejavnosti,
– skladiščne dejavnosti,
– trgovina,
– splošne storitve,
– gostinstvo,
– parkirišča za tovorna in osebna vozila,
2.2. Predmet prodaje z javnim zbiranjem ponudb so 

naslednja območja:
– Območje P01, ki obsega naslednja ze-
mljišča;
– parc. št. 6779/42, k.o. 166 – Lendava, 
v izmeri 706 m2

– parc. št. 6779/44, k.o. 166 – Lendava, 
v izmeri 8.165 m2

Skupne površine 8.871 m2

– Območje P02, ki obsega naslednja ze-
mljišča:
– parc. št. 6779/45, k.o. 166 – Lendava, 
v izmeri 6.279 m2

Skupne površine 6.279 m2

– Območje P03, ki obsega naslednja ze-
mljišča:
– parc. št. 6779/47, k.o. 166 – Lendava, 
v izmeri 6.995 m2

– parc. št. 791/11, k.o. 166 – Lendava, 
v izmeri 94 m2

Skupne površine 7.089 m2

– Območje P04, ki obsega naslednja ze-
mljišča:
– parc. št. 6779/49, k.o. 166 – Lendava, 
v izmeri 302 m2

– parc. št. 791/14, k.o. 166 – Lendava, 
v izmeri 21 m2

– parc. št. 791/15, k.o. 166 – Lendava, 
v izmeri 680 m2

– parc. št. 6779/5, k.o. 166 – Lendava, 
v izmeri 561 m2

– parc. št. 6779/52, k.o. 166 – Lendava, 
v izmeri 7.827 m2

Skupne površine 9.391 m2

– Območje P05, ki obsega naslednja ze-
mljišča:
– parc. št. 6779/54, k.o. 166 – Lendava, 
v izmeri 11.125 m2

Skupne površine 11.125 m2

– Območje P07, ki obsega naslednja ze-
mljišča:
– parc. št. 6779/51, k.o. 166 – Lendava, 
v izmeri 8.011 m2

Skupne površine 8.011 m2

– Območje P08, ki obsega naslednja ze-
mljišča:
– parc. št. 6779/50, k.o. 166 – Lendava, 
v izmeri 4.139 m2

– parc. št. 6779/6, k.o. 166 – Lendava, 
v izmeri 979 m2

Skupne površine 5.118 m2

2.3. Izhodiščna cena za nakup območij iz točke 2.2 
je sledeča:

Zap. št. Parc. št. Površina
v m²

Izhodiščna cena
v EUR

P01
6779/42
6779/44 8.871 150.807,00

P02 6779/45 6.279 106.743,00

P03
6779/47

791/11 7.089 120.513,00

P04

6779/49
791/14
791/15
6779/5

6779/52 9.391 159.647,00
P05 6779/54 11.125 189.125,00
P07 6779/51 8.011 136.187,00

P08
6779/50

6779/6 5.118 87.006,00

3. Pogoji prodaje zemljišč:
3.1. Območja, ki so predmet prodaje, je mogoče 

kupiti kot celoto po načelu »videno–kupljeno«.
3.2. Ponudba za nakup območja mora predstavljati 

funkcionalno celoto, sicer bo ponudba obravnavana kot 
neustrezna.

3.3. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo 
ponudil najvišjo plačilo kupnine, pri čemer bodo ime-
li prednost tisti ponudniki, ki bodo oddali ponudbo za 
več območij skupaj in zagotavljali večje število delovnih 
mest v roku 2 let.

V primeru, če bosta dva ponudnika ponudila isto 
kupnino za isto območje, bo imel prednost tisti ponudnik, 
ki bo ponudil boljši program dejavnosti v skladu s točk-
ovanjem iz točke 6.2.

3.4. Javni razpis za zbiranje ponudb bo odprt do 
prodaje vseh zemljišč po območjih, vendar najdlje do 
31. 12. 2016. Odpiranje ponudb bo vsak prvi torek v me-
secu za vse tiste vloge, ki bodo pravočasno prispele do 
vsakega ponedeljka v mesecu do 12. ure.

3.5. Glede na podano ponudbo ponudnika lahko 
prodajalec in najugodnejši ponudnik izvedeta še doda-
tna pogajanja z namenom določitve prodajne cene in 
prodajnih pogojev.

Kolikor ponudnik ne bo realiziral programa, ki ga 
je opredelil v ponudbi, bo prodajalec zahteval vračilo 
zemljišča. Zavezo o realizaciji programa mora ponudnik 
potrditi z notarsko overjeno izjavo.

Ob vračilu zemljišča bo ponudniku vrnjena kupnina 
brez kakršnih koli pripadajočih obresti. Vse stroške vra-
čila zemljišča nosi ponudnik.

3.6. Območja zemljišč bodo prodana tistim ponu-
dnikom, za katere bo imenovana komisija ugotovila 
in predlagala, da so podali najugodnejšo ponudbo v smi-
slu cene in programa novih delovnih mest ter vplivov na 
okolje in bodo s sklepom župana na strani prodajalca 
izbrani kot najugodnejši ponudniki.

3.7 Izbrani ponudnik ali ponudniki bodo morali skle-
niti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem 
izboru najugodnejšega ponudnika izmed ponudnikov, 
katerih vloge so bile uvrščene na odpiranje. Kolikor iz-
brani ponudnik v tem času ne bo pristopil k sklenitvi po-
godbe, se bo štelo, da je ponudnik od nakupa odstopil. 
V tem primeru ima prodajalec pravico zadržati celotno 
vplačano varščino.

3.8. Ponudnik je dolžan poleg pogodbene vrednosti 
plačati še pripadajoč davek na dodano vrednost oziroma 
davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe 
in stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiški knjigi.
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3.9. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po skleni-
tvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe in 
pogoj za veljavnost prodajne pogodbe. V primeru nepla-
čila kupnine v pogodbenem roku, je prodajna pogodba 
razvezana brez posebne izjave pogodbenih strank.

3.10. Območja zemljišč, ki se prodajajo, je mogoče 
uporabljati izključno za namen, ki ga je ponudnik opre-
delil v svoji ponudbi.

3.11. Dodatni vsebinski kriteriji, ki jih bo komisija 
upoštevala pri ocenjevanju ponudb so:

– tehnološki razvoj, predvidena vlaganja in vplivi 
na okolje,

– ekološka neoporečnost gospodarske dejavnosti,
– izvozna naravnanost.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 

ponudb:
4.1. Ponudnik, ki želi kupiti območje zemljišč, je 

za resnost ponudbe dolžan plačati varščino v višini 5 % 
izhodiščne cene posameznega območja.

4.2. Varščino je potrebno plačati na podračun Ob-
čine Lendava št. 01259-0100012919. Plačana varščina 
se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim 
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od 
dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

4.3. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma fir-

mo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično šte-
vilko, davčno številko, številko transakcijskega računa, 
naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo 
območja zemljišča, na katero se ponudba nanaša,

– ponujeno ceno za nakup,
– priloge iz točke 4.6. in iz razpisne dokumentacije.
4.4. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 

z vsemi prilogami do vsakega prvega ponedeljka v me-
secu do 12. ure. V primeru, da bo ponudba oddana 
oziroma bo prispela na sedež prodajalca po navede-
nem roku, se bo uvrstila v postopek odpiranja ponudb 
v prihodnjem mesecu.

4.5. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ponudba, ne odpi-
raj! javni razpis – prodaja stavbnih zemljišč v industrijski 
coni« na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 
Lendava. Na ovojnici mora biti točen naslov ponudnika.

4.6. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– priglasitveni list (samostojni podjetniki),
– izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne 

sme biti starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– boniteta ponudnika – obrazec S.BON-1 in BON-2,
– povzetek programa izvajanja dejavnosti na loka-

ciji, skupaj z vplivi na okolje ter število neposredno in 
posredno ustvarjenih novih delovnih mest za obdobje 
1 do 5 let,

– povzetek poslovnega načrta za petletno obdo-
bje, v katerem mora biti jasno opredeljena in opisana 

dejavnost ter načrti razvoja za to obdobje, na podlagi 
katerega bo komisija lahko ocenila ponudnika po krite-
rijih iz točke 3.11 ter

– vse naštete priloge s seznama razpisnih obraz-
cev, ki je priloga razpisne dokumentacije.

5. Dodatne informacije
Dodatne in podrobnejše informacije o pogojih jav-

nega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o pred-
metnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišč 
– območij dobijo interesenti na Občini Lendava, Glavna 
ulica 20, 9220 Lendava, pri kontaktni osebi: Robert Re-
cek, tel. 02/577-25-40, e-mail: robert.recek@lendava.si. 
in Janez Frančič, tel. 577-25-00, e-mail: janez.fran-
cic@lendava.si.

Ogled nepremičnin in dokumentacije je možen 
v času uradnih ur po predhodnem dogovoru, interesenti 
pa lahko vprašanja v zvezi s tem javnim pozivom po-
sredujejo tudi po elektronski pošti na zgoraj navedeni 
naslov.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
6.1. Odpiranje prispelih ponudb bo javno.
6.2. Komisija bo prispele ponudbe ocenjevala na 

podlagi:
– ponujene cene,
– predloženega programa izvajanja dejavnosti na 

lokaciji in poslovnega načrta za petletno obdobje ter 
števila novih delovnih mest,

– razvojnih učinkov na okolje,
– bonitete ponudnika in terminskega plana aktivira-

nja nepremičnine.
6.3. Prispele ponudbe se točkujejo po naslednjih 

kriterijih:
– do 45 % = cena
– do 25 % = čas aktiviranja investicije in število de-

lovnih mest v prihodnjih dveh letih
– do 20 % = nova delovna mesta v obdobju pet let
– do 10 % = kriteriji iz točke 3.11.
6.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje 

v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb v določenem 
mesecu.

6.5. Odločitev župana je dokončna.
6.6. Župan oziroma imenovana komisija s soglas-

jem župana lahko kadarkoli ustavi začeti postopek raz-
polaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve prav-
nega posla brez navajanja razlogov ponudnikom, pri 
čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih 
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Len-
dava, www.lendava.si, kjer je objavljena tudi razpisna 
dokumentacija skupaj s situacijo št. 1: območja prodaje 
– lokacijski načrt za območje industrijske cone v Lendavi 
in situacijo št. 2: območja prodaje – dejansko stanje ze-
mljišč na območju industrijske cone v Lendavi.

Občina Lendava – Lendva Község
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 Ob-3462/15

Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Ma-
ribor, Minařikova ulica 6, Maribor na podlagi Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, s spremembami in 
dopolnitvami) in Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, s spremembami in dopolnitvami) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Javnega zdravstvenega 

zavoda Mariborske lekarne Maribor
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Javni 

zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Minaři-
kova ulica 6, Maribor.

II. Predmet prodaje in izklicna cena:
1. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični) 

na naslovu Kraigherjeva ulica 3, Lenart v Slovenskih 
goricah, v neto tlorisni izmeri 184,50 m2, posamezni del 
št. 4 v stavbi št. 832, k.o. Lenart v Slovenskih goricah, 
poslovni prostor, ID znak dela stavbe 532-832-4, ener-
getski razred: E.

Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 108.000,00 EUR.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 

izklicne cene za nepremičnino je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne draž-

be
Prodajna pogodba, katero najuspešnejši dražitelj 

sklene najkasneje v roku 15 dni po zaključka javne 
dražbe.

Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stav-
ka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil 
od nakupa in ima Javni zdravstveni zavod Mariborske 
lekarne Maribor pravico zadržati vplačano varščino, kot 
to izhaja tudi iz VIII. točke tega razpisa javne dražbe.

V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina mora biti plačana v roku 15 dni od sklenitve 

prodajne pogodbe na transakcijski račun prodajalca, ki 
bo naveden v prodajni pogodbi.

Plačilo celotne kupnine v roku določenem v IV. točki 
tega razpisa javne dražbe, je bistvena sestavina prodaj-
ne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen 
način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba 
za razdrto. Prodajalec bo kupcu izročil original overjene 
prodajne pogodbe v roku 3 dni po predložitvi pogodbe 
s strani FURS, kolikor bo šlo za plačilo davka na promet 
nepremičnin.

VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna 
dražba se bo vršila v prostorih Javnega zdravstvenega 
zavoda Mariborske lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, 
Maribor, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 22. 12. 2015 
ob 12. uri.

VII. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno 
dne 17. 12. 2015 plačati varščino v višini 10 % od na-
vedene izklicne cene in sicer na transakcijski račun 
Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne 
Maribor št. 01270-6030275190 (Banka Slovenije) UJP 
Urad Slovenska Bistrica z navedbo »varščina« ter po-
slati dokazilo o plačilu varščine na elektronski naslov: 
anja.casar@mb-lekarne.si.

Javne dražbe

VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine
Uspelemu dražitelju bo vplačana varščina všteta 

v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno 
vrnjena v roku 10 dni po dnevu opravljene dražbe.

Dražitelji, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziro-
ma pred draženjem odstopijo in ne sprejmejo niti izklicne 
cene, nimajo pravice do vračila varščine. Če dva ali več 
dražiteljev, dražijo isto nepremičnino in zanjo ponujajo 
enako ceno, se šteje, da nepremičnina ni prodana, do-
kler eden od dražiteljev ne zviša cene.

Organizator javne dražbe zadrži plačilo kupčeve 
varščine tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne 
pogodbe ali ne plača kupnine.

IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe 

s sedežem na območju RS oziroma na območju države 
članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma 
državljani države članice EU.

– Dražitelji se morajo na dan javne dražbe osebno 
oglasiti na kraju dražbe od 11.30 do najkasneje 11.50 ter 
ob prijavi na dražbo nepremičnine predložiti naslednje 
dokumente v originalu in v slovenskem jeziku:

– Potrdilo o plačilu varščine (original) in priložena 
celotna številka TRR računa (št. banke in št. računa) za 
primer vračila varščine,

– Osebni dokument s fotografijo na vpogled (fi-
zične osebe, s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb in poobla-
ščenci),

– Davčno številko oziroma ID številko za DDV, 
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko,

– Pravne osebe: izpisek iz sodnega/poslovnega 
registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni 
enoti (društva) in potrdilo Davčne uprave RS – Davč-
nega urada o plačanih davkih in prispevkih, dokazili ne 
smeta biti starejši od 30 dni,

– Fizične osebe: potrdilo Davčne uprave RS – 
Davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, v pri-
meru, da je dražitelj s.p. še izpisek iz poslovnega regi-
stra Slovenije, dokazili ne smeta biti starejši od 30 dni,

– Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne 
dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno poo-
blastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in osebni 
dokument na vpogled,

– Državljani oziroma pravne osebe države članice 
EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije 
v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od 
katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane 
oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila 
o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa mo-
rajo predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero 
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da 
imajo plačane davke in prispevke.

Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, za-
interesirane osebe ne morejo pristopiti na javno dražbo.

Po prijavi na dražbo pa do zaključka draženja izbra-
ne nepremičnine, dražitelji ne smejo zapuščati prostora, 
kjer se odvija javna dražba, oziroma če prostor zapusti-
jo, se vanj ne morejo več vrniti.

X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–

kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo 
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upoštevane. Prodajalec ne prevzema nobenih obve-
znosti iz morebiti drugače kasneje ugotovljene površine 
posameznega dela v katastru stavb.

– Pri nepremičnini je v izklicni ceni zajeta vsa opre-
ma, ki se morebiti nahaja v nepremičnini.

– Novi lastnik mora na lastne stroške urediti prenos 
imetništva komunalnih in drugih priključkov pri posame-
znih distributerjih.

– Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača 
kupec.

– Prodajalec nosi stroške overitve pogodbe, kupec 
pa davek na promet z nepremičninami ali DDV v prime-
ru, če sta obe pogodbeni stranki zavezanki za DDV, pri 
čemer morata v slednjem primeru pravočasno podpi-
sati izjavo o pravici do odbitka celotnega DDV. Kupec 
poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske 
pravice, vključno z notarskimi stroški.

– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo 
ceno.

– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko 
voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo.

– Javno dražbo bo izvedla Komisija Javnega zdra-
vstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor za vo-

denje postopka prodaje. Ugovore proti dražbenemu po-
stopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik 
o poteku javne dražbe. Ugovore rešuje Komisija za 
vodenje postopka prodaje.

XI. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe 

in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti 
dobijo na elektronskem naslovu: anja.casar@mb-lekar-
ne.si ali tel. 02/450-27-83 (centrala zavoda). Kontaktna 
oseba je Anja Časar.

Ogled nepremičnine bo mogoč vsak delovni dan 
od ponedeljka do petka od 12. do 13.30, po predhodni 
najavi na elektronski naslov: anja.casar@mb-lekarne.si 
ali tel. 02/450-27-83 (centrala zavoda). Kontaktna oseba 
je Anja Časar.

XII. Ustavitev postopka: direktor zavoda ali Komisi-
ja za vodenje postopka prodaje s soglasjem direktorja 
zavoda lahko do sklenitve pravnega posla brez obra-
zložitve in brez odškodninske odgovornosti postopek 
prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem vrne morebitna 
že plačana varščina, brez zamudnih obresti.

Javni zdravstveni zavod  
Mariborske lekarne Maribor
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 Ob-3432/15

Svet Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gra-
dec, Maistrova ulica 2a, 2380 Slovenj Gradec, v skladu 
s 35. členom Zakona o zavodih in na podlagi sklepa 
Sveta zavoda z dne, 12. 11. 2015, razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – 
ZPCP-2D).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 4. 2016.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delov-
nih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o neka-
znovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni in potrdilo 
sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ki ne 
sme biti starejše od 30 dni) pošljite v 15 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet Vzgojno varstvenega zavoda 
Slovenj Gradec, Maistrova ulica 2a, 2380 Slovenj Gra-
dec, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/ico – Ne 
odpiraj.”

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli/e v zakonitem roku.

Svet Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec

 Ob-3433/15

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica 
Slovenije na predlog notarke Marije Ternar iz Murske 
Sobote razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Mariji Ternar iz Murske Sobote

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni 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 notarske-
ga pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnje-
vanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica 
Slovenije, Ljub ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

Su 040501/2015-19/2 Ob-3448/15

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

Razpisi delovnih mest

1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, 

s predvideno razporeditvijo na delovno socialni 
oddelek

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško me-
sto na vrhovnem sodišču (vrhovni sodnik), določene 
v 12. členu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

didata,
– 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, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, t.j. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, t.j. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som 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 iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz pr-
vega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za 
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 
2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.
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Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Št. 1101-1/2015/1 Ob-3465/15

Na podlagi 179. g člena Zakona o letalstvu (Ura-
dni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) in 
drugega odstavka 12. člena Sklepa o ustanovitvi Javne 
agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 81/10), Svet Javne agencije za civilno 
letalstvo Republike Slovenije, objavlja javni natečaj za 
zasedbo prostega delovnega mesta

direktor
Javne agencije za civilno letalstvo Republike 

Slovenije
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnju-

je naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visoko-

šolskem strokovnem programu prve stopnje oziroma 
raven izobrazbe, pridobljeno po študijskem programu, 
ki v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, ustreza 
prvi stopnji študijskih programov, ima najmanj deset let 
delovnih izkušenj;

– je strokovnjak na področju dela agencije;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev;

– je državljan Republike Slovenije.
Pristojnosti direktorja so:
– zastopa in predstavlja agencijo;
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije;
– izdaja splošne akte agencije v skladu z določbami 

Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo 
RS ter akte iz petega odstavka 179. i člena Zakona 
o letalstvu;

– izdaja pravne in upravne akte v posamičnih zade-
vah iz pristojnosti agencije, če z Zakonom o letalstvu ni 
določeno drugače;

– pripravi akte za delo in poslovanje agencije;
– pripravi predlog programa dela in finančnega na-

črta agencije;
– pripravi predlog letnega poročila o delu agencije;
– pripravlja strokovne podlage za opravljanje nalog 

sveta agencije ter izvršuje usmeritve in sklepe sveta 
agencije;

– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter 
sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije;

– imenuje komisije in druga delovna telesa za iz-
vedbo posameznih strokovnih nalog;

– odloča o tržnih dejavnostih agencije;
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi, Skle-

pom o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo RS 
in splošnimi akti agencije;

– predlaga sklic seje sveta.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni vrsta študijske-
ga programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na 
kateri je bila izobrazba pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje naslednjih pogojev:

– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje delovnega področja agencije,
– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi 

naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev,

– izjavo, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo, s katero kandidati izrecno dovoljujejo 

obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov, izključno 
z namenom in v zvezi s postopkom izbirnega postopka 
in imenovanja;

– izjavo, da za namen tega natečajnega postop-
ka dovoljuje Svetu Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije pridobitev podatkov o izpolnjevanju 
pogojev iz uradnih evidenc;

– izpis obdobij zavarovanja – (ZPIZ);
– življenjepis;
– program dela in razvoja agencije za mandatno 

obdobje.
Kandidati pod kazensko in materialno odgovorno-

stjo odgovarjajo za pravilnost navedb v prijavi.
Direktorja agencije imenuje Vlada RS, na predlog 

ministra, pristojnega za promet. Izbrani kandidat bo ime-
novan za dobo petih let in je lahko po izvedenem javnem 
natečaju ponovno imenovan.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javne 
agencije za civilno letalstvo, ki je v Ljub ljani.

Vabimo vas, da pisne prijave, skupaj z zahtevanimi 
prilogami, pošljete na naslov: Javna agencija za civil-
no letalstvo RS, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljub ljana, 
v 10 dneh po objavi javnega natečaja (oddaja prijave 
najkasneje do ponedeljka, 30. 11. 2015 do 24. ure na 
Pošti Slovenije »priporočeno« ali v vložišču na sede-
žu agencije do ponedeljka, 30. 11. 2015 do 16. ure). 
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne 
odpiraj – javni natečaj za delovno mesto direktorja«. 
Svet agencije lahko kandidate kadarkoli pozove k do-
polnitvi vloge.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in 
pravočasno prispele prijave.

Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so 
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nev-
tralni za ženski in moški spol.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Polona 
Vagaja Hribar, e-pošta: polona.vagaja-hribar@caa.si, 
tel. 01/244-66-03.

Svet Javne agencije za civilno letalstvo
Republike Slovenije
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Št. 60404-20/2015-2 Ob-3441/15

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1 družba, SŽ – Infrastruktura d.o.o. vabi 
k nakupu premičnin: neuporabnega materiala.

Vrsta posla: odprodaja neuporabnega materiala.
Lokacija: različne lokacije po Sloveniji.
Predmet prodaje obsega: cca 220 t odpadnega že-

leza (kretniški deli, DTM).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje zanaša: 

30.800,00 EUR brez DDV.
Kupoprodajna pogodba se sklene s tistim ponudni-

kom, ki ob izpolnjevanju vseh pogojev ponudi najvišjo 
kupnino.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 2. 12. 2015 
ob 12.30, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 
1506 Ljub ljana, Službe za nabavo in investicije (sejna 
soba 606).

Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v na-
vodilu za oblikovanje ponudb.

Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predme-
tom prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh 
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za 
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slo-
venske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investi-
cije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski 
pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na 
tel. 01/29-14-634.

SŽ – Infrastruktura d.o.o.

Št. 60404-19/2015-2 Ob-3442/15

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1, družba SŽ – Infrastruktura d.o.o. vabi 
k nakupu premičnin: starorabnega materiala.

Vrsta posla: odprodaja starorabnega materiala.
Lokacija: Služba za gradbeno dejavnost Celje.
Predmet prodaje obsega:
1. 788 kosov leseni prag 260x26x16, staroraben,
2. 2480 kosov podložne plošče 1:20 negibne, sta-

rorabne,
3. 9920 kosov tirifoni L=160 mm, starorabni,
4. 3252 kosov k ali SKL komplet (vijak+matica+pritrdilni 

set+elastični obroček), starorabni,
5. 13172 kosov podložka dvojna elastična, staro-

rabna,
6. 8 kosov spojka 49E1, starorabna,
7. 16 kosov spojni vijaki, starorabni.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje zanaša:
1. leseni prag 260x26x16 18.399,80 EUR brez DDV,
2. podložne plošče 1:20 negibne 10.044,00 EUR 

brez DDV,
3. tirifoni L=160 mm 2.579,20 EUR brez DDV,
4. K ali SKL komplet (vijak+matica+pritrdilni 

set+elastični obroček) 2.243,88 EUR brez DDV,
5. podložka dvojna elastična 922,04 EUR brez DDV,
6. spojka 49E1 35,76 EUR brez DDV,
7. spojni vijaki 8,64 EUR/brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša: 

34.233,32 EUR brez DDV.

Druge objave

Kupoprodajna pogodba se sklene s tistim ponudni-
kom, ki ob izpolnjevanju vseh pogojev ponudi najvišjo 
kupnino za celotno količino razpisanega materiala. Do-
pustna je oddaja ponudbe le za ves material skupaj. 
Oddaja po posameznih pozicijah ni dopustna.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 2. 12. 2015 
ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 
1506 Ljub ljana, Službe za nabavo in investicije (sejna 
soba 606).

Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v na-
vodilu za oblikovanje ponudb.

Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predme-
tom prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh 
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za 
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slo-
venske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investi-
cije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski 
pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na 
tel. 01/29-14-634.

SŽ – Infrastruktura d.o.o.

Št. 478-57/2015 Ob-3455/15

Občina Lenart na podlagi 19. in 21. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 76/15), 55. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 
10/14) in 2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart (MUV, 
št. 14/2010 8/2011) in Programa nakupa in prodaje 
stvarnega premoženja Občine Lenart za leto 2015, ki 
ga je sprejel Občinski svet Občine Lenart, na seji dne 
29. 1. 2015, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Le-
nart, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52, e-pošta: ob-
cina@lenart.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje sta nepremičnini v lasti Občine 

Lenart:
1. parc. št. 205/1, k.o. Lenart v Slov. goricah, povr-

šina 9595 m², v območju poslovno-stanovanjske cone 
(C-6) zahodno od Partizanske ceste v Lenartu;

2. parc. št. 911/43, k.o. Zg. Žerjavci, površina 
1105 m2, v območju Nove poslovno industrijske cone 
(NPIC).

V izklicni ceni predmetnih nepremičnin ni zajet ko-
munalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere ko-
munalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca 
ali po uradni dolžnosti. Izklicna cena vsebuje 22 % DDV, 
ki je vštet v prodajni ceni (DDV plača kupec).

1. Izklicna cena nepremičnine, katera se prodaja 
pod št. 1 skupaj z 22 % DDV znaša 220.685,00 EUR.

2. Izklicna cena nepremičnine, katera se prodaja 
pod št. 2 skupaj z 22 % DDV znaša 22.100,00 EUR.
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Prostorski akti, ki veljajo na območju nepremičnine 
pod zap. št. 1:

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine 
Lenart za območje nove Občine Lenart, v letu 2002 
(Uradni list RS, št. 78/04 in MUV, št. 20/10 – Sklep 
o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kar-
tografske dokumentacije k prostorskim sestavinam ve-
ljavnih planskih aktov za območje Občine Lenart, 8/13),

– Odlok o Zazidalnem načrtu poslovno-stanovanj-
ske cone (C-6) zahodno od Partizanske ceste v Lenartu 
v Slovenskih goricah (MUV, št. 24/06, 20/15).

V skladu z navedenima prostorskima aktoma je 
zemljišče, navedeno v prvem odstavku točke II., po 
namenski rabi opredeljeno kot stanovanjsko območje, 
na navedenem zemljišču pa je načrtovana gradnja sta-
novanjske stavbe za posebne družbene skupine – ku-
ratorija z manjšim spremljajočim objektom in urejenimi 
parkovnimi površinami.

Oblikovalski pogoji:
– Etažnost: P
– Streha: razgibana, sestavljena iz enokapnic 

z majhnim naklonom.
– Fasade: iz sodobnih materialov.
– Pritličen spremljajoči objekt se oblikuje usklajeno 

z osnovnim objektom.
Natančnejše pogoje umestitve objektov v prostor, 

projektnih rešitev komunalne in prometne infrastrukture 
ter drugih pogojev in rešitev določa navedeni odlok o za-
zidalnem načrtu za območje C-6.

Prostorski akti, ki veljajo na območju nepremičnine 
pod zap. št. 2:

V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega 
in srednjeročnega plana Občine Lenart (Uradni list RS, 
št. 78/04; MUV, št. 20/10) so zemljišča, navedena pod 
točko 2. po namenski rabi opredeljena kot pretežno pro-
izvodno območje, urejajo pa se po Odloku o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del poslovno – indu-
strijske cone v Lenartu v Slovenskih goricah (NPIC I) 
(MUV, št. 9/12), s katerim so določene naslednje vrste 
dopustnih dejavnosti (povzeto iz Uredbe o uvedbi in 
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Uradni list 
RS, št. 69/07 in 17/08):

C) Predelovalne dejavnosti (razen: 15.110 Stroje-
nje in dodelava usnja in krzna; 17.1 Pro izvodnja vla-
knin, papirja in kartona; 19 Pro izvodnja koksa in naftnih 
derivatov; 20 Pro izvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov; 
22.11 Pro izvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in 
zračnic za vozila; 23 Pro izvodnja nekovinskih mineralnih 
izdelkov; 24 Pro izvodnja kovin; 25.4 Pro izvodnja orožja 
in streliva)

D) 35.1 Oskrba z električno energijo (razen: 35.111 
Pro izvodnja električne energije v hidroelektrarnah; 
35.112 Pro izvodnja električne energije v termoelektrar-
nah, jedrskih elektrarnah)

F) Gradbeništvo
G) Trgovina; Vzdrževanje in popravila motornih vozil
H) Promet in skladiščenje (razen: 50 Vodni promet; 

51 Zračni promet)
I) Gostinstvo
J) Informacijske in komunikacijske dejavnosti
K) Finančne in zavarovalniške dejavnosti
L) Poslovanje z nepremičninami
M) Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
N) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
P) Izobraževanje
Q Zdravstvo in socialno varstvo
R) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
S) Druge dejavnosti.

Vrste dopustnih gradenj:
– gradnje novih objektov,
– nadomestne gradnje,
– spremembe dejavnosti v okviru dopustnih de-

javnosti,
– funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše 

tehnologije,
– adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, 

energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, 

prometnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in 

zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,
– nadzidave in dozidave objektov in naprav s ci-

ljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti 
obstoječih objektov,

– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve 
stavb,

– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah
– postavitev oglasnih panojev in zagotovitev raz-

stavnih prostorov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
Vrste dopustnih objektov:
Ne stanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni 

objekti, gradbeno inženirski objekti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno–

kupljeno«.
2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo 

pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za prido-
bitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in 
v roku podajo pravilne ponudbe.

– Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja 
ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene za 
nepremičnine na transakcijski račun Občine Lenart: 
01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije, obvezni 
sklic na številko:

Pod točko A: 00 201/5
Pod točko B: 00 911/43
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina 

brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru naj-
ugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) 
se varščina vračuna v kupnino.

3. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 15 dneh 
od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena 
sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupni-
ne na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje 
prodajna pogodba za razdrto. V primeru plačila v več 
obrokih, mora kupec neplačani del kupnine zavarovati 
z nepreklicno bančno garancijo izplačljivo na prvi poziv 
brez ugovora.

Po plačilo kupnine v celoti kupec lahko vpiše spre-
membo lastninske pravice v zemljiško knjigo.

V. Drugi pogoji
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem 

območju je potrebno upoštevati smernice in projektne 
pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, 
ki so del veljavnega prostorsko – izvedbenega akta.

Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, mora 
ponudnik k ponudbi priložiti program razvoja gospo-
darske dejavnosti, ki mora vsebovati razvojni program 
gospodarske dejavnosti, opis predvidene dejavnosti, 
zaposlitvene možnosti, z navedbo števila delovnih mest 
in predviden čas realizacije razvojnega projekta.

Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku 
dveh let od sklenitve pogodbe na predmetnih nepre-
mičninah pričel z gradnjo objektov za gospodarsko de-
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javnost, v skladu z namensko rabo zemljišč, ki so po 
namenski rabi opredeljena kot pretežno pro izvodno ob-
močje in se ureja po Odloku o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del poslovno – industrijske cone 
v Lenartu (MUV, št. 23/08).

Kolikor se pričetek gradnje objektov za gospodar-
sko dejavnost iz tega določila ne bo pričel v roku dveh 
let od sklenitve pogodbe, pogodba za prodajo zemljišč, 
velja za razvezano, saj je rok bistvena sestavina po-
godbe, pri čemer kupec občini izroči nepremičnino 
v last in posest, občina pa kupcu vrne do 70 % kupnine, 
preostanek pa si zadrži, kot pogodbeno kazen, in kot 
garancijo za škodo in stroške, ki ji je z nerealiziranim 
projektom nastala sled nerealizacije razvojnega pro-
jekta v območju industrijske cone in kot pogodbeno 
kazen za nerealizacijo investicijskega projekta v NPIC. 
Kolikor je škoda večja od zadržane pogodbene kazni 
(30 %), lahko občina zahteva povrnitev tudi te škode do 
popolne odškodnine.

Vrste dopustnih objektov:
Ne stanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni 

objekti, gradbeno inženirski objekti.
VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje 

sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga 

št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev jav-

nega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklic-

ne cene.
– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim 

ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izlo-

čene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pri-

stojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponu-
dnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil 
najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Če 
bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo 
podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob 
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno 
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo 
v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki.

2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
odpiranja ponudb.

3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla 
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge.

4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere 
nobene od prispelih ponudb.

VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema 

sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.

2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne 
sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in 
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe 
o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, DDV 
ter stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnin. 
Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpi-
som le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka vpisa spre-
membe lastninske v zemljiško knjigo, nosi kupec.

4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan 
oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lenart.

IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremič-

nine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov 
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali od-
dajo v glavni pisarni Občine Lenart najkasneje do 7. 12. 
2015 do 8. ure v vložišče Občine Lenart. Na zaprti ovoj-
nici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne 
odpiraj– ponudba za nakup nepremičnin«.

Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek 
(naziv) ter svoj naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po 
roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene 
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.

Javno odpiranje ponudb bo dne 7. 12. 2015, ob 
9. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 
2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje.

X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepre-

mičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na Občini Lenart pri Brigiti Rojs, brigita.rojs@le-
nart.si, tel. 729-13-20, kjer lahko pridobijo tudi razpisno 
dokumentacijo.

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe 
so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.
lenart.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo 
v glavni pisarni Občine Lenart.

Občina Lenart

 Ob-3463/15

Fakulteta za državne in evropske študije Brdo pri 
Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj, preklicuje veljavnost 
izdane listine o znanstvenem naslovu Tomaža Pahuljeta.

Tomaž Pahulje je v letu 2008 zaključil znanstveni 
magistrski program Državne in evropske študije in pri-
dobil diplomo z zaporedno številko 546.

Na podlagi 196.–201. člena Pravilnika o študiju na 
Fakulteti za državne in evropske študije je Senat fakultete 
dne 1. 10. 2015 sprejel odločbo št. 04/80600047/2015-2/
S, s katero se Tomažu Pahuljetu odvzame znanstveni 
naslov magistra državnih in evropskih študij. Znanstveni 
ali strokovni naslov se odvzame z učinkom od prav-
nomočnosti odločbe Senata, ki je nastopila 30 dni po 
vročitvi odločbe Tomažu Pahuljetu. Pravnomočnost je 
nastopila z dnem 16. 11. 2015.

Fakulteta za državne in evropske študije Kranj
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Št. 10100-12/2015-2 Ob-2846/15

Statut Sindikata pravnikov v pravosodju se hra-
ni pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti.

Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 
31. 7. 2015, pod zaporedno številko 222.

Evidence sindikatov
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SV 832/15 Ob-3461/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 832/15 z dne 
18. 11. 2015, je štirisobno stanovanje št. 1, v izmeri 
69,4 m2, v pritličju stanovanjskega objekta Cesta 1. maja 
1, 4000 Kranj, s številko stavbe 1, v k.o. Huje (2122-1), 
stoječe na parc. št. 157/1, k.o. 2122 Huje, s št. dela 
stavbe 2122-1-1, na podlagi prodajne pogodbe 
št. 362-010/91-04/1665 z dne 29. 12. 1992 in daril-
ne pogodbe z dne 6. 11. 2015, v lasti Amela Grbića, 
Cesta 1. maja 1, Kranj, zastavljeno v korist Banke 
Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljub ljana, MŠ: 
2211254000, za zavarovanje denarne terjatve glavni-
ce v višini 60.000,00 EUR, s spremenljivo pogodbeno 
obrestno mero, sestavljeno iz seštevka 6-mesečnega 
Euribor-ja in pribitka v višini 2,650 % letno, oziroma 
v skladu s kreditno pogodbo, z odplačilom kredita v 300 
zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja za-
pade v plačilo 17. 12. 2040, z vsemi ostalimi pripadki, 
zamudnimi obrestmi, pogodbeno kaznijo, morebitnimi 
stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila 
terjatve ter z ostalimi pogoji, kot izhaja iz predmetnega 
notarskega zapisa pogodbe o potrošniškem hipotekar-
nem kreditu št. 5594/0027588-00 in sporazuma o zava-
rovanju denarne terjatve s hipoteko, s pravico upnice 
razdreti kreditno pogodbo in zahtevati plačilo preostalih 
anuitet pred njihovo zapadlostjo v plačilo.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

In 30/2014 Os-3400/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Trebnjem, opr. št. In 30/2014 z dne 7. 7. 2014 (ki 
je postal pravnomočen 26. 8. 2014), zaradi izterjave 
74.867,04 CHF, je bil dne 26. 8. 2014 opravljen v korist 
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, 
Ljubljana, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško 
knjigo, to je enosobno stanovanje, v izmeri 48,15 m2, 
ki se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu 
Stari trg 10, Trebnje, v stavbi št. 439, ki stoji na parc. št. 
731/1, k.o. 1422 Trebnje. Zapisnik o rubežu ima pomen 
zaznambe izvršbe.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 4. 11. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 56/2014 Os-3099/15

Okrajno sodišče v Kamniku je v pravdni zadevi P 
56/2014 tožeče stranke Janeza Torkar, Ravnikarjeva 
6, Ljubljana, ki ga zastopa Lidija Kobe, odvetnica v 
Ljubljani, zoper toženo stranko: 1. Mokai Plus d.o.o., 
Dalmatinova 2, Ljubljana, 2. Maja Atias, Groharjeva 
20, Kamnik, zaradi plačila 3.641,09 € s pp sklenilo, da 
se drugo toženi stranki Maji Atias, Groharjeva 20, Ka-
mnik, postavi začasni zastopnik, odv. Martin Bregant iz 
Mengša. Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem 
je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega za-
stopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik 
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnica ali 
njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem, oziro-
ma organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 21. 9. 2015

In 286/2014 Os-2816/15

V izvršilni zadevi upnika Domplan, družba za in-
ženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., 
Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžnici Nadji Flor-
jančič, zaradi izterjave 1.019,13 EUR s pp, je sodišče 
dolžnici Nadji Florjančič postavilo začasno zastopnico, 
in sicer odv. Renato Godnjov Špik iz Tržiča, ki ima v tem 
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika 
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnica ali 
njena pooblaščenka ne nastopi pred sodiščem oziroma 
organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 7. 2015

Objave sodišč

I D 708/2013 Os-3225/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici 
mag. Urški Klakočar Zupančič v zapuščinski zadevi po 
pokojnem Edvinu Dobeic, rojenem 10. 7. 1919, umrlem 
23. 2. 2013, nazadnje stanujočem na naslovu Cesta na 
Brdo 67, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, dne 
8. 10. 2015 sklenilo, da se Bojani Jeglič v skladu s 5. 
točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedova-
nju (ZD) postavi začasno zastopnico – odvetnico Lučko 
Perme iz Ljubljane.

Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano osebo 
zastopala od dneva postavitve in vse do takrat, dokler 
le-ta ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči, da je postavil skrbnika (83. člena ZPP).

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2015

VL 97913/2015 Os-3332/15

Okrajno sodišče v Ljubljani, Centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Setr 
Kurent d.o.o., servis, trgovina, Verovškova ulica 38, Lju-
bljana, ki ga zastopa zak. zast. Boris Kurent, Ulica IX. 
korpusa 1, Piran - Pirano, proti dolžnici Nini Lauri Gnez-
da, Brilejeva ulica 2, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa 
zač. zast. Strobelj Tjaša – odvetnica, Pražakova ulica 
20, Ljubljana, zaradi izterjave 3.150,00 EUR, sklenilo:

dolžnici Nini Lauri Gnezda, Brilejeva ulica 2, Ljublja-
na – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica dr. 
Tjaša Strobelj, Pražakova ulica 20, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do-
tlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2015

II P 1177/2015 Os-3385/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki 
Marjeti Može, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavaro-
valnice Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana (vročati na 
naslov: OE Ljubljana, Verovškova 60 B, Ljubljana), zoper 
toženo stranko Božo Uljarević, neznanega prebivališča 
(v tožbi: Ulica bratov Učakar 14, Ljubljana), zaradi plačila 
13.525,97 EUR s pripadki, 23. oktobra 2015, sklenilo:

Toženi stranki Božu Uljareviću, neznanega prebi-
vališča, se postavlja začasnega zastopnika, odvetnika 
Martina Šafarja, Resljeva 25, Ljubljana, ki bo zastopal 
toženo stranko v tem postopku zaradi plačila 13.525,97 
EUR s pripadki.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je 
postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopni-



Stran 2040 / Št. 88 / 20. 11. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ka, toženo stranko pa bo zastopal od dneva postavitve 
dalje, dokler tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2015

VL 121463/2015 Os-3397/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Dom 
stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., Delpinova ulica 8, 
Nova Gorica, ki ga zastopa zak. zast. Robert Bovcon, 
Trbovlje, po odv. Šatej - Ilc Martina – odvetnica, Gorenj-
ska cesta 16, Radovljica, proti dolžniku Alush Kryeziu, 
Kidričeva 8, Kanal; Refki Begaj, Cankarjeva 15, Nova 
Gorica, ki ga zastopa zak. zast. odvetnik mag. Seba-
stjan Kerčmar, Ulica XXX. divizije 21, Nova Gorica, 
zaradi izterjave 439,06 EUR, sklenilo:

dolžniku Refki Begaj, Cankarjeva 15, Nova Gorica, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. mag. 
Sebastjan Kerčmar, Ulica XXX. divizije 21, 5000 Nova 
Gorica.

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 4. 11. 2015

VL 160561/2014 Os-3399/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, 
ki jo zastopa Simona Dolinar, Miklošičeva cesta 19, 
Ljubljana – dostava, proti dolžniku Procultura, Zavod 
za organizacijo kulturnih prireditev, Ulica Gorenjskega 
odreda 16, Kranj; Milan Nardin, Stjenkova ulica 43, 
Šempeter pri Gorici, ki ga zastopa zak. zast. odv. Ana 
Jug, Vipavska cesta 104, Nova Gorica – dostava, zaradi 
izterjave 8.658,82 EUR, sklenilo:

dolžniku Milanu Nardin, Stjenkova ulica 43, Šempe-
ter pri Gorici, 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 po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Ana Jug, 
Vipavska cesta 104, Nova Gorica.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2015

Z 14/2015 Os-3167/15

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni so-
dnici Jolanki Horvat, v zadevi zavarovanja upnice Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo 
zastopa Državno pravobranilstvo RS v Ljubljani, zoper 

dolžnika Gorazda Norčič, nima bivališča v Republiki Slo-
veniji, zaradi zavarovanja (sp. vr. 3.238,11 EUR s pp), 
s sklepom z dne 30. 9. 2015 dolžniku Gorazdu Norčiču, 
nazadnje stanujoč Brajnikova ulica 47, Ljubljana, na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o 
pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi 15. člena 
Zakona o izvršbi in zavarovanju, postavilo začasnega 
zastopnika, odvetnika Zvonka Brenčiča, Cvetkova 17, 
Murska Sobota, saj je dolžnik neznanega bivališča in 
nima pooblaščenca.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je 
postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopni-
ka, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler 
nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 9. 2015

VL 120756/2014 Os-3374/15

Okrajno sodišče v Škofji Loki, je na podlagi določb 
drugega odstavka in 5. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku Francu Biz-
janu, Partizanska c. 1D, Škofja Loka, v izvršilni zadevi 
VL 120756/2014 zaradi izterjave zneska 3.556,50 EUR 
s pp, postavilo začasnega zastopnika Daniela Vehar-
ja, odvetnika iz Škofje Loke. Postavljeni zastopnik bo 
zastopal dolžnika v postopku, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem, oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 2. 11. 2015

Oklici dedičem

D 276/2015 Os-3379/15

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Gričar Alojziju, sinu Alojzija, roj. 23. 12. 1938, 
upokojencu, državljanu Republike Slovenije, nazadnje 
stanujočemu Rudnik 7, Kočevje, umrlemu 3. 8. 2015 
v Kočevju.

Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovi-
lo, da zapustnik ni imel zakonca oziroma zunajzakonske 
partnerke, niti ni zapustil potomcev, zap. starša Gričar 
Alojz in Gričar Marija pa sta že pokojna, pri čemer pa 
sodišče ni uspelo ugotoviti ali sta zap. starša zapustila 
še kakšnega potomca, razen zapustnika.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva 
morebitne sorodnike zap. (brate, sestre, nečake, tete, 
strice oziroma sestrične in bratrance), da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu 
Republike Slovenije, na spletni strani tukajšnjega sodi-
šča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljata 
svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka 
bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo 
zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 30. 10. 2015

D 242/2015 Os-3391/15

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Zobec Jožetu (tudi Josefu), roj. 23. 7. 1915, 
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mesarju, državljanu bivše SFRJ, nazadnje stanujočemu 
1362 N.E. 63 rd Street, Ocala, 34479 Marion, Florida, 
umrlemu 19. 7. 1996 v ZDA.

Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugoto-
vilo, da bi v poštev za dedovanje po zapustniku prišli 
tudi dediči zapustnikove vdove Theresie Zobec, rojene 
Kofler, roj. 23. 11. 1909 v Avstriji, nazadnje stanujoče 
1362 N.E. 63 rd Street, Ocala, 34479 Marion, Florida, 
umrle 3. 3. 2004 to so: brat William Kofler in sestra Anna 
Petche oziroma njuni potomci, o katerih pa sodišče ni 
uspelo pridobiti nikakršnih podatkov.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva 
dediče pokojne zap. vdove Theresie Zobec, da se pri-
glasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem 
listu Republike Slovenije, na spletni strani tukajšnjega 
sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter v ime-
nu pokojne zap. vdove Theresie Kofler uveljavljajo pra-
vico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče 
razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v 
skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 4. 11. 2015

I D 1246/2015 Os-3207/15

Po dne 25. 1. 2014 umrlem Kmetič Vojku, sinu 
Kmetič Franca, roj. 10. 3. 1967, državljanu Republike 
Slovenije, samskem, nazadnje stanujočem Panonska 
ulica 6, Maribor, se poziva dediče, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se priglasijo pri tukajšnjem 
sodišču v zadevi I D 1246/2015 najkasneje v roku ene-
ga leta.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 10. 2015

D 454/2010 Os-3360/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po dne 1. 9. 1914 umrlem Luigiu Fogar, roj. 2. 12. 
1848, iz Italije.

Kot zakoniti dedič bi po zapustniku prišel v poštev 
za dedovanje tudi zap. pravnuk Mario Bressan, roj. 
7. 4. 1937, sin zap. pok. vnuka Antonia Bressan, sina 
zap. pok. hčerke Marie Fogar, čigar naslov je sodišču 
neznan, zaradi česar mu sodišče ni vročilo nobenega 
vabila na zapuščinsko obravnavo.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju zgoraj navedenega dediča poziva, da se priglasi 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo 
na podlagi izjave skrbnika in podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici 
dne 13. 10. 2015

D 407/2015 Os-3386/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Kenda Angeli, od Jakoba, roj. 25. 4. 
1937, z zadnjim stalnim prebivališčem Anhovo 70, ki je 
umrla 15. 6. 2015.

Kot zakoniti dediči bi po zapustnici prišli v poštev 
za dedovanje tudi zap. bratranci in sestrične, ki sodišču 
niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v 

tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnje-
mu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodi-
šče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na 
osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z 
določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici 
dne 21. 10. 2015

D 207/2015 Os-3136/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 
15. 5. 2015 umrli Škerbec Mariji, nazadnje stanujoči v 
Novi vasi pri Lescah 27. Zakoniti dediči v drugem in 
tretjem dednem redu niso znani. Zato se jih poziva, da 
lahko v roku enega leta od objave tega oklica uveljavlja-
jo dedno pravico.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 22. 9. 2015

D 319/2015 Os-3373/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 
1. 9. 2015 umrlem Stare Janezu, nazadnje stanujočem 
v Bohinjski Beli št. 101. Zakoniti dediči niso znani. V 
roku enega leta od objave tega oklica lahko uveljavljajo 
dedno pravico.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 27. 10. 2015

D 252/2015 Os-3217/15

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Antonu Bubniču, roj. 26. 1. 1867, iz Obrova št. 
31, p. Obrov, ki je umrl dne 17. 9. 1954.

Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih, zato s 
tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 12. 10. 2015

D 248/2015 Os-3218/15

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Jožefu Faturju pok. Antona, roj. 10. 10. 1912, iz 
Obrova 23, p. Obrov, ki je umrl dne 25. 6. 1973.

Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih, zato s 
tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 12. 10. 2015

D 131/2015 Os-3195/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Francu Baloh, sin Jožefa Baloha in Karoline Baloh, roj. 
Borjančič, rojen 21. 9. 1902, z zadnjim znanim prebiva-
liščem na naslovu Breginj 15, Breginj, ki je bil s sklepom 
naslovnega sodišča opr. št. N 10/2014 z dne 15. 4. 2015 
razglašen za mrtvega z dnem 22. 9. 1972.

Sodišče v zapuščinskem postopku nima nobenih 
podatkov o tem, kdo bi bili zakoniti dediči zapustnika (v 
okviru vseh treh dednih redov).

Zaradi tega sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku 
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enega leta od njegove objave zglasijo in pri sodišču 
uveljavijo svoje pravice.

Če se po poteku enega leta od objave tega oklica 
ne zglasijo, bo sodišče zapuščino pokojnega, ki jo pred-
stavljajo nepremičnine v k.o. 2214 Breginj, razglasilo za 
lastnino Republike Slovenije in jo izročilo v upravljanje 
pristojnim državnim organom.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 25. 9. 2015

Pozivi za predlaganje kandidatov 
za sodnike porotnike

Su 1891/2015 Os-3449/15

Skladno z določilom drugega odstavka 46. člena 
Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in naslednji), 
objavljamo

poziv

predstavniškim organom občin in drugim pristojnim 
predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Celju, 
da predlagajo kandidate za 130 sodnikov porotnikov 
Okrožnega sodišča v Celju.

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan 
Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni 
bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se pre-
ganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno in oseb-
nostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne veje 
oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Predloge je potrebno poslati na naslov: Okrožno 
sodišče v Celju, Urad predsednika, Prešernova 22, 3000 
Celje, najkasneje do 23. 12. 2015.

Okrožno sodišče v Celju

Kolektivni delovni spori

X Pd 1035/2015 Os-3451/15

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na pod-
lagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih 
– ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je 
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem SVIZ 
CIRIUS Kamnik, Novi trg 43 A, Kamnik, in nasprotnim 
udeležencem CIRIUS, Novi trg 43 A, Kamnik, zaradi 
izvrševanja kolektivne pogodbe.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, 
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko 
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo 
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).

Poravnalni in prvi narok za glavno obravnavo je raz-
pisan na dan 11. 1. 2016 ob 8.30, soba št. 3/I, Delovno 
in socialno sodišče, Resljeva 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na ogla-
sni deski tega sodišča dne 10. 11. 2015.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
dne 10. 11. 2015
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Zavarovalne police preklicujejo

Jović Mladen, Ulica Pod gozdom 22, Trzin, zavaro-
valno polico, št. 1086355, izdala Grawe zavarovalnica. 
gno-336032

PVC Nagode, d.o.o., Tržaška cesta 87a, 6230 Po-
stojna, številke zavarovalnih polic: Adriatic Slovenica 
d.d., polici št. 70000106596, 70000106610. Ob-3452/15

Štefanec Maja, Ruška cesta 9, 2000 Maribor, šte-
vilke zavarovalnih ponudb: Prva osebna zavaroval-
nica d.d.: 40302994, 40303507; Tilia d.d.: 6017603, 
6017605, 6017650, 6017652. Ob-3439/15

Zavarovalno zastopanje Primož Painkret s.p., v ime-
nu Agencije Mori d.o.o., številke zavarovalnih ponudb: 
Prva osebna zavarovalnica d.d.: 40303590, 40406814, 
40300529, 40300533; Generali d.d.: 833900497250, 
833900497284, 833900497292, 833900497322, 
833900491308, 833900496377, 33900496385, 
833900496393, 833900496407, 833900496415, 
833900496423, 833900497799, 833900497810; Wie-
ner Stadtische d.d.: 120000326025, 300000003371-72, 
300000003615. Ob-3438/15

Spričevala preklicujejo

Dolinar Mrak Katja, Studenčice 41, Medvode, di-
plomo B&B izobraževanje in usposabljanje, d.o.o., št. 
PS-113, izdana na ime Dolinar. gnb-336020

Grošelj Žan, Šmartinska c. 17, Ljub ljana, spričevalo 
9. razreda Javnega zavoda Cene Štupar, izdano leta 
2010. gnn-336033

Piko Monika, Prežihova ulica 14, Ravne na Koro-
škem, spričevalo o zaključnem izpitu Šolski center Slo-
venj Gradec, izdano leta 1998. gnc-336019

Pušelc Damijana, Na Jožefu 45, Slovenska Bistrica, 
potrdilo o usposobljenosti za trg. poslovodjo, št. 573/97, 
izdala Trgovinska zbornica Slovenije, leto izdaje 1998. 
gnz-336021

Železnik Ferdinand, Preglov trg 10, Ljub ljana, di-
plomo Univerze v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, 
prometno inženirstvo in arhitekturo, št. P.0019, leto iz-
daje 2000. gng-336040

Drugo preklicujejo

Andrejaš Meri s.p., Brege 20, Leskovec pri Krškem, 
izvod licence, št. 010396/003, za tovorno vozilo, reg. št. 
KK CN-887, veljavnost 13. 12. 2015. gns-336028

Andrejaš Meri s.p., Brege 20, Leskovec pri Krškem, 
izvod licence, št. 010396/002, za tovorno vozilo, reg. št. 
KK Z2-750, veljavnost 13. 12. 2015. gnr-336029

Avtoexpert Sandi Fabjančič s.p, Povžane 4, Ma-
terija, izvod licence št. 000596/002, za vozilo Marbus 
Viveo, reg. št. KP FH-666, veljavnost 24. 3. 2019. 
gnk-336036

Preklici

Bobik Denis, Šolska 2, Zreče, digitalno tahografsko 
kartico, št. 1070500043744000, izdal Cetis Celje, d.d. 
gnd-336018

Cimerman Robert, Kogojeva ulica 1, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 19405366, izdala Ekonomska fa-
kulteta. gny-336022

Dolinšek Anton, Ižanska cesta 412, Ljub ljana, potr-
dilo o opravljenem strokovnem izpitu, št. 606213, izdalo 
Ministrstvo za promet, leto izdaje 1997. gnf-336041

Dolinšek Marko, Ižanska cesta 412, Ljub ljana, potr-
dilo o opravljenem strokovnem izpitu, št. 606214, izdalo 
Ministrstvo za promet, leto izdaje 1997. gne-336042

DUBY LINE d.o.o. Koper, Benčičeva št. 2, Koper 
- Capodistria, generalno licenco za prevoz blaga, št. 
GE0050404/04847. gnj-336037

Ferš Daša, Regentova ul. 9, Maribor, študentsko 
izkaznico, št. 01012193, izdala Pedagoška fakulteta 
Ljub ljana. gne-336017

Keder Marko, Dolenjska cesta 305, Škofljica, iz-
vod licence, št. G006642/0689/021, izdala Gospodarska 
zbornica Slovenije, veljavnost 3. 2. 2019. gnx-336023

Lucija Slemenšek s.p., Sele 2, Slovenj Gradec, 
štampiljko štirioglate oblike na izmet , logotip podjetja 
Grawe zavarovalnica, z vsebino: Grawe Zavarovalniško 
zastopanje Lucija Slemenšek sp, št. AZN dovoljenja: 
40110-564/08-4, v zeleni barvi. gnt-336027

Osredkar Mirko, Butajnova 17, Horjul, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500038702000, izdal Cetis 
Celje, d.d. gnf-336016

PROFA TRANSPORT, d.o.o., Celjska cesta 47, Ro-
gatec, izvod licence, št. GE000498/06594/001, za vozi-
lo DAF XF 105.460M, reg. št. MB EH-225, veljavnost 
14. 12. 2017. gnv-336025

Robič Božo, Slatina pri Dobjem 1A, Dobje pri Pla-
nini, potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, 
izdalo Ministrstvo za promet in zveze RS, št. 602188, 
leto izdaje 1997. gnp-336031

Robnik Domen, Log 91, Bistrica ob Dravi, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500033884000, izdal Cetis 
Celje, d.d. gnu-336034

Savović Milan, Graška cesta 22a, Litija, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500031051000, izdal Cetis 
Celje d.d. gni-336038

Smerdelj Martin, Studenec 50/A, Studenec, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500020007001, izdal 
Cetis Celje, d.d. gnq-336030

Stolica Marjana, Dogoška cesta 111, Maribor, potr-
dilo za voznika tujca, izdano na ime Miladinović Mišo, 
št. 0132721SŠD74-2-2808/2014, izdala Obrtna zbornica 
Slovenije, veljavnost 31. 3. 2017. gnu-336026

Šabanović Marissa, Ključavničarska ulica 2, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska šola 
v Ljub ljani. gnl-336035

Šori Jernej, Skorba 59, Hajdina, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500041087000, izdal Cetis Celje, 
d.d. gnb-336024

Žejn Darko, Podkraj 60, Col, digitalno tahografsko 
kartico, št. 1070500011312001, izdal Cetis Celje, d.d. 
gnh-336039
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