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Leto XIX

Javni razpisi
Št. 2306-6/06-12

Ob-7246/09

Obvestilo
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, objavlja, da je javni razpis za sofinanciranje rekonstrukcij večstanovanjskih
stavb (Uradni list RS, št. 85-86/06, 106/06,
118/07 in 31/09) na podlagi sklepa nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, sprejetega na
61. redni seji dne 5. 10. 2009 zaprt.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 2201-1/09-3
Ob-7244/09
Spremembe
Nadzorni svet Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada je na
seji dne 5. 10. 2009 sprejel spremembe
javnega razpisa – programa za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih
stanovanj za starejše, domov za ostarele in
študentskih domov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 137-139/06 z dne 29. 12.
2006, tako da se ta spremeni, in sicer:
Besedilo 3. točke I. poglavja – višina sredstev za izvajanje tega programa v Javnem
razpisu – programu za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za
starejše, domov za ostarele in študentskih
domov se spremeni in se sedaj glasi:
»Predvidoma je za realizacijo tega razpisa namenjenih 14.576.369,75 EUR, s porabo v letih 2009, 2010 in 2011. Razpis je odprt do dne, ko so s sklepi nadzornega sveta
SSRS odobrena vsa predvidena sredstva
oziroma do preklica.«.
Spremeni se tudi 1. točka II. Poglavja –
Posojila v Javnem razpisu – programu za
sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše, domov za
ostarele in študentskih domov in se sedaj
glasi:
»Posojila SSRS po tem programu, ki se
v njegovem II. Poglavju šteje kot razpis posojil skladno s 14. členom splošnih pogojev
poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list
RS, št. 119/00, 28/01), so namenjena pridobivanju:
1. oskrbovanih stanovanj,
2. domov za ostarele,
3. študentskih domov
z gradnjo oziroma rekonstrukcijo s katero
se pridobijo nove kapacitete v točkah a), b)
in c) ter z nakupom, vse v letih 2009, 2010
in 2011.«.
Prav tako se spremeni tudi drugi odstavek 3. točke II. II Poglavja – Posojilni pogoji

v Javnem razpisu – programu za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih
stanovanj za starejše, domov za ostarele in
študentskih domov in se sedaj glasi:
»V primeru iz točk e), f) in g) mora biti
nepremičnina vredna najmanj dvakrat toliko
kot zaprošeno oziroma odobreno posojilo.
Kot vrednost se upošteva pogodbena vrednost, če je bil promet z zastavljeno nepremičnino izvršen v letih 2009, 2010 in 2011,
za ostale nepremičnine pa vrednost, ki jo
določi cenilec za gradbeništvo – splošno,
vpisan v imenik sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo.«.
Spremeni se tudi tretji odstavek 1. točke
III. Poglavja – Soinvestitorstvo v Javnem
razpisu – programu za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj
za starejše, domov za ostarele in študentskih domov in se sedaj glasi:
»SSRS soinvestira z izbranimi prosilci
tiste projekte novogradnje in celovite rekonstrukcije, s katerimi se pridobijo nove kapacitete na področju oskrbovanih stanovanj
ter nakup oskrbovanih stanovanj, vse z napovedanim začetkom v letu 2009, 2010 in
2011, pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju
tega razpisa.«.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 2201-1/09-4
Ob-7245/09
Spremembe
Nadzorni svet Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada je na
svoji seji dne 23. 10. 2009 sprejel spremembe javnega razpisa – programa za
sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše, domov za
ostarele in študentskih domov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 137-139/2006
z dne 29. 12. 2006, tako da se ta spremeni
in sicer:
Besedilo tč. e), 3. točke II.II poglavja –
Posojilni pogoji v Javnem razpisu – programu za sofinanciranje projektov pridobivanja
oskrbovanih stanovanj za starejše, domov
za ostarele in študentskih domov se spremeni in se sedaj glasi:
»e) zastavo ustrezne in še neobremenjene nepremičnine*«.
* ustrezna nepremičnina: Kot ustrezna
nepremičnina (zemljišče in/ali objekti) se
smatra tista nepremičnina v lasti prosilca,
s katero se lahko prosto razpolaga in nima
zakonskih omejitev rabe, zaščitnih ukrepov
ali omejitev upravljanja in prenosa lastnin-

ske pravice, oziroma omejitev v zvezi z izvajanjem pravnega prometa. Strokovna služba
SSRS dokumente in listine za vsako v zavarovanje predlagano nepremičnino preuči in
se odloči o njeni primernosti. V primeru dvoma, lahko SSRS naroči mnenje pri cenilcu
za gradbeništvo-splošno, vpisanem v imenik
sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje ali pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
nepremičnin, vpisanem v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Na osnovi strokovnega mnenja si SSRS pridržuje pravico,
da zavrne v zavarovanje ponujeno neprimerno nepremičnino.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-7258/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO in
109/08, 49/09), Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.
l. RS, št. 107/06 – UPB1, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip (63/07 – popr.)), Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti
2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07, 58/08,
58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D, 26/09
(31/09 popr.), 59/09), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07),
Rebalansa proračuna Republike Slovenije
za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 26/09), Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto
2009 (Rb2009-1) (Ur. l. RS, št. 59/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07,
61/08), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB1), Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za obdobje 2007–2013 in Načrta izvedbe
Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja (sprejet na 98. redni seji Vlade RS,
23. 11. 2006) in Načrta izvedbe Programa
ukrepov aktivne politike zaposlovanja za
leti 2008 in 2009 (sprejet na 169. redni seji
Vlade RS, 15. 5. 2008) ter Sprememb Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja (sprejet na 265. dopisni
seji Vlade RS, 18. 11. 2008), Spremembe
Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne
politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009,
ki jo je sprejela Vlada RS s sklepom št.
11002-1/2009/3 (sprejet na 44. redni seji
Vlade RS, 17. 9. 2009), Kataloga ukrepov
aktivne politike zaposlovanja (objavljen na:
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Programi/programi.htm), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
(Ur. l. RS, št. 5/07, 85/08 in 25/09), Zakona
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o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št.
37/04), Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (OJ
L 379/2006), Uredbe posredovanju podatkov
in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh
in pomočeh po pravilu »de minimis« (Ur. l.
RS, št. 61/04, 22/07), Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88
Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (OJ L 214/2008), Priglašene sheme
državnih pomoči »Programi zaposlovanja«,
številka priglasitve: BE01-5022860-2008/III,
dne 27. 7. 2009, Priglašene sheme de minimis pomoči »Subvencioniranje prezaposlitev
in zaposlitev večjega števila osebe« (št. priglasitve: M004-5022860-2009 z dne 1. 10.
2009) in pogodbe o izvajanju in financiranju
programov Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje za obdobje 2007 do 2009, št.
46100-9/2007/2 oziroma 500-1/07-14-1100,
z dne 7. 2. 2007 s pripadajočimi aneksi
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Cesta IX/6, Rožna dolina, 1000 Ljub
ljana objavlja
javni razpis
za spodbujanje zaposlovanja
brezposelnih oseb
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
p.p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju:
Zavod).
2. Predmet, namen, cilj in ciljne skupine
javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja najmanj 10 brezposelnih
oseb iz ciljne skupine javnega razpisa s pomočjo subvencije za zaposlitev pri delodajalcih, ki jih bodo zaposlili za obdobje
najmanj enega leta za polni delovni čas, tj.
40 ur tedensko.
Namen subvencioniranja je povečanje
zaposlenosti brezposelnih oseb, ki so ostale
brez zaposlitve zaradi stečaja.
Cilj javnega razpisa je zaposliti 750 brezposelnih oseb, od tega vsaj 50% žensk.
Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki
so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb
na Zavodu in so ostale brez zaposlitve zaradi stečaja.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem
razpisu: na javni razpis se lahko prijavijo
vse pravne ali fizične osebe, registrirane
za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji in bodo za obdobje najmanj enega
leta za polni delovni čas, 40 ur tedensko,
zaposlili najmanj 10 brezposelnih oseb iz
ciljne skupine.
Vlagatelji morajo izpolnjevati sledeče
splošne pogoje:
– da so na dan oddaje vloge registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji,
– da na dan oddaje vloge do Zavoda
nimajo neporavnanih obveznosti iz naslova
aktivne politike zaposlovanja,
– da na dan oddaje vloge niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– da imajo poravnane vse davke in druge
obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
– niso v postopku pridobivanja državne pomoči ali izvajanja ukrepov za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Ur. l. RS, št.
44/07),
– da v letu 2008 niso poslovali z izgubo
(tekočo in preneseno),
– da zaposlitev oseb, za katere kandidirajo na tem razpisu, predstavlja povečanje
števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem
v zadnjih 12 mesecih od oddaje vloge, razen v primerih prostovoljnega odhoda, nezmožnosti opravljanja dela, prostovoljnega
skrajšanja delovnega časa, starostne upokojitve in zaradi izredne odpovedi iz krivdnih
razlogov na strani delavca, razen iz razloga
negativne ocene poskusnega dela.
Subvencioniranje zaposlitev se izvaja po
pravilih državnih pomoči in/ali po pravilu »de
minimis«, kar je odvisno od ciljne skupine
brezposelnih oseb, in sicer:
Sklop a) Subvencioniranje zaposlovanja
brezposelnih oseb – po pravilih državnih
pomoči
Ciljne skupine po pravilih državnih pomoči so brezposelne osebe, ki so prijavljene
v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu in
so ostale brez zaposlitve zaradi stečaja ter
izpolnjujejo vsaj enega izmed spodaj navedenih kriterijev:
– so starejše od 50 let,
– niso dosegle stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega tehniškega izobraževanja oziroma splošnega srednjega izobraževanja; to pomeni,
da nimajo dokončanega štiri letnega programa srednješolskega izobraževanja,
– živijo same in imajo enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da same skrbijo
za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26
let, če se redno šolajo ali katerih zakonec
je brezposeln,
– so pripadniki etnične manjšine,
– so brezposelne osebe, ki se bodo zaposlile v dejavnosti (gospodarskem sektorju), kjer je neravnovesje med spoloma za
vsaj 25% višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v Republiki
Sloveniji.
V tem primeru se dodeljena pomoč šteje
za državno pomoč po Uredbi št. 800/2008
(40. člen Uredbe o splošnih skupinskih izjemah) in je skladna s priglašeno shemo
državnih pomoči »Programi zaposlovanja«
št. priglasitve BE01-5022860-2008/III z dne
27. 7. 2009. Prejeto pomoč je potrebno upoštevati pri kumulaciji z drugimi javnimi viri za
isti upravičeni strošek.
Do pomoči za zaposlovanje niso upravičeni delodajalci, ki:
– poslujejo v sektorju S.13 – država
(Standardna klasifikacija dejavnosti institucionalnih sektorjev (SKIS), ki je objavljena na; http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=3347),
– poslujejo v sektorju S.15 – Nepridobitne inst. stor. gospodinjstvom (SKIS),
– bodo zaposlili osebo v dejavnosti N78
– Zaposlitvene dejavnosti (Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št.
69/07 in 17/08) (v nadaljevanju: SKD),
– bodo zaposlili osebo v dejavnosti B –
Rudarstvo (SKD).
Sklop b) Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb – po pravilu »de minimis«
Ciljne skupine po pravilu »de minimis«
so brezposelne osebe, ki so prijavljene
v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu in
so brez zaposlitve ostale zaradi stečaja ter
ne izpolnjujejo pogojev ciljne skupine brezposelnih oseb po pravilih državne pomoči
navedenih v sklopu a).
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Dodeljena sredstva za subvencijo za zaposlitev za delodajalce predstavljajo pomoč
po pravilu »de minimis« kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu vlagatelju/izvajalcu na podlagi tega pravila ne sme
preseči 200.000,00 EUR (oz. 100.000,00
EUR za podjetja v cestnoprometnem sektorju) ne glede na obliko ali namen pomoči.
Zavod bo pred izdajo sklepa o izboru preveril, ali je izbrani vlagatelj vloge v zadnjih treh
proračunskih letih že dosegel navedeni maksimalni znesek pomoči. Ker se subvencija
izplačuje daljše časovno obdobje (12 obrokov), bo Zavod preverjal doseganje zgoraj
omenjenega zneska.
Pomoč je dodeljena v okviru sheme
»Subvencioniranje prezaposlitev in zaposlitev večjega števila osebe«, št. priglasitve:
M004-5022860-2009, z dne 1. 10. 2009.
Do pomoči po pravilu »de minimis« niso
upravičeni delodajalci, ki:
– poslujejo v sektorju S.13 – država
(Standardna klasifikacija dejavnosti institucionalnih sektorjev (SKIS), ki je objavljena na; http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=3347),
– bodo zaposlili brezposelno osebo v dejavnosti N78 – Zaposlitvene dejavnosti (v
skladu s SKD),
– bodo zaposlili brezposelno osebo v dejavnosti A 03 – Ribištvo in gojenje vodnih
organizmov (v skladu s SKD),
– bodo zaposlili osebo v dejavnost B –
Rudarstvo (v skladu s SKD),
– bodo zaposlili osebo v dejavnosti, ki
spada v primarno proizvodnjo kmetijskih
proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti.
Vlagatelji morajo izkazati izpolnjevanje
pogojev z izjavo, ki je del razpisne dokumentacije. Izpolnjevanje pogoja o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah v Republiki Sloveniji morajo vlagatelji dokazati
s potrdilom davčnega urada, ki ob vložitvi
vloge ne sme biti starejše od 30 dni. Zavod
lahko preveri izjavo vlagatelja z vpogledom
v uradne evidence.
4. Merila za izbor
Merila za izbor vsakega predlaganega delovnega mesta znotraj posamezne vloge

Število točk

1. Ustreznost delovnega mesta – glede na usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu
dela (ali je delovno mesto primerno za brezposelno osebo iz ciljne skupine glede na njeno
izobrazbo, dodatna znanja, delovne izkušnje) v območju, v katerem bo delodajalec zaposlil
brezposelno osebo

40

2. Zaposlitev bo realizirana na območju A, v skladu s Sklepom
o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2009 (Ur. l. RS, št.
14/09)

30

3. Zaposlitev bo realizirana na območju B, v skladu s Sklepom
o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2009 (Ur. l. RS, št.
14/09)

10

4. Zaposlitev bo realizirana na območju C, v skladu s Sklepom
o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2009 (Ur. l. RS, št.
14/09)

5

5. Vlagatelj je v zadnjih 6 mesecih izplačeval plače delavcem v zakonsko ali v pogodbeno
dogovorjenih rokih.

20

6. Vlagatelj se zavezuje, da bo za vsaj 20% delovnih mest sklenil pogodbe o zaposlitvi za
nedoločen čas *

10

Maksimalno število točk
Minimalno število točk, da se delovno mesto izbere

100
70

* Z vlagatelji, ki pridobijo točke na podlagi merila iz 6. točke, bo Zavod sklenil pogodbo pod razveznim pogojem,
ki se uresniči, če vlagatelj ne izpolni obveznosti, ki je predmet te točke.
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Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Izbrana bodo delovna mesta, ki bodo ocenjena z najmanj 70 točkami.
5. Upravičen strošek
Upravičeni strošek je subvencija za zaposlitev in znaša največ 4.000,00 EUR na
osebo, ne sme pa preseči 50% dejansko
izplačane bruto plače (II. bruto) posamezne
osebe, za katero se subvencija uveljavlja.
Subvencioniranje zaposlitve traja eno leto.
Izbrani vlagatelji ne smejo prejeti, niti ne
smejo biti v postopku za pridobitev drugih
javnih sredstev za zaposlitev posamezne
vključene osebe, katerih višina bi, skupaj
s to subvencijo, presegla 50% bruto plače
(II. bruto) posamezne zaposlene osebe.
Subvencija za zaposlitev se izplačuje izbranemu vlagatelju/izvajalcu:
– na podlagi sklenjene pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev in
– po zaposlitvi s strani Zavoda napotenih
brezposelnih oseb iz ciljne skupine ter
– na podlagi popolnega zahtevka za plačilo subvencije z ustreznimi dokazili.
Prvi zahtevek Zavod plača izvajalcu na
podlagi dokazil o realizaciji najmanj 10 zaposlitev.
Izvajalec/delodajalec lahko uveljavlja
subvencijo za zaposlitev, za zaposlitev tistih
zaposlitve oseb iz ciljne skupine, ki bodo realizirane vse od dneva objave tega javnega
razpisa v Uradnem listu RS in najkasneje do
izteka 4 mesecev po podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev z Zavodom.
Do pomoči po tem razpisu tudi niso upravičene brezposelne osebe za samozaposlitev v lastniški gospodarski družbi, ki jo tudi
osebno vodijo.
Subvencija se izvajalcu izplačuje
v 11 enakih mesečnih obrokih v višini 300,00
EUR na posamezno osebo. Pri zadnjem,
12. obroku, se izplača razlika do polovice
dejansko izplačane bruto plače osebe, vendar največ do višine subvencije, tj. 4.000,00
EUR. Obroki subvencije se izplačujejo v roku
30 dni od potrditve popolnega zahtevka za
plačilo. Zahtevek za plačilo subvencije potrdi Centralna služba Zavoda.
6. Dokazila za upravičen strošek
Za vsako subvencionirano zaposlitev
mora izvajalec ob predložitvi prvega zahtevka priložiti naslednja dokazila:
– kopija obrazca M-1/M-2,
– kopija pogodbe o zaposlitvi,
– poimenski seznam oseb, za katere se
uveljavlja subvencija.
Pri zadnjem, 12 zahtevku za plačilo,
mora izvajalec priložiti tudi končno poročilo, iz katerega bo razvidna višina dejansko
izplačanih bruto plač (II. bruto) vključenim
v subvencionirano zaposlitev.
Način poročanja, potrebna dokazila
o upravičenih stroških in ostale pravice in
obveznosti izvajalca so natančneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
7. Višina sredstev, ki so na razpolago
za izvedbo javnega razpisa in obdobje financiranja
Okvirna višina sredstev tega javnega
razpisa je 3.000.000,00 EUR, od tega:
– za leto 2009: 200.000,00 EUR,
– za leto 2010: 2.300.000 EUR ter
– za leto 2011: 500.000 EUR.
Sredstva bo Zavod izplačeval v letih
2009, 2010 in 2011 iz proračunske postavke
3595 »Spodbude delodajalcem za odpiranje
novih delovnih mest in zaposlovanje težje
zaposljivih oseb«.
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Okvirna sredstva tega javnega razpisa
bodo izplačana v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leti 2008 in 2009 ter v okviru drugega Rebalansa proračuna RS za leto 2009. Sredstva
se lahko izplačujejo najkasneje do 31. 12.
2011.
8. Način izbire vlagateljev sredstev
Pogoj za dodelitev subvencije je pravočasna in popolna vloga vlagatelja, iz katere
je razvidno, da vlagatelj izpolnjuje razpisne
pogoje, delovna mesta pa so ocenjena z zadostnim številom točk. Iz dokumentacije za
posamezno vlogo mora biti razvidno, da bo
predmet pogodbe o dodelitvi subvencije za
zaposlitve izveden ustrezno razpisanim kriterijem in da je vloga pripravljena ustrezno
pogojem iz razpisne dokumentacije ter skladna s ciljem, predmetom in namenom javnega razpisa. Vlagatelj je lahko uspešen le na
enem razpisnem roku.
Kolikor se bo na odpiranju vlog izkazalo,
da skupna vrednost prejetih vlog presega
razpoložljiva sredstva razpisa, bodo sredstva razdeljena vlagateljem, ki so, glede na
merila, dosegli najvišje število točk. V primeru, da bodo delovna mesta ocenjena
z enakim številom točk, se izvede komisijsko žrebanje.
Z vlagatelji, izbranimi na razpisu, bo Zavod sklenil pogodbo o dodelitvi subvencije
za zaposlitve in jim napotil brezposelne osebe iz ciljne skupine.
9. Popolna vloga
Vloga mora biti pripravljena in izpolnjena izključno na predvidenih obrazcih, ki so
del razpisne dokumentacije. Obvezna dokumentacija v vlogi je:
– obrazec IV. Obrazec vloga z izjavami,
– obrazec V. Predstavitev delovnega
mesta
– potrdilo davčnega urada o poravnanih
davkih in drugih obveznih dajatvah v RS, ki
ob vložitvi vloge ni starejše od 30 dni.
Vloga je formalno popolna, če so vsi
zahtevani dokumenti predloženi in izpolnjeni v skladu z navodili pri posameznem
obrazcu. Vzorcev pogodb, ki so del razpisne dokumentacije, se ne prilaga k vlogi
na razpis.
10. Roki in način predložitve vlog
Vloge morajo biti posredovane v zaprti
kuverti, označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za spodbujanje
zaposlovanja brezposelnih oseb«. Vloge se
naslovi ali osebno vloži na naslovu Centralne službe Zavoda. Vloge morajo imeti
na pisemski kuverti prilepljeno izpolnjeno
tabelo iz točke III. razpisne dokumentacije
oziroma morajo biti na kuverti izpolnjeni vsi
elementi, ki so navedeni v tabeli iz točke III.
razpisne dokumentacije.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene
vlagatelju. Za nepravilno izpolnjene oziroma označene kuverte se ne šteje opustitev
označbe »Vloga« oziroma »Dopolnitev vloge«. Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti.
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
se dopolnitev označi z: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis za spodbujanje
zaposlovanja brezposelnih oseb«.
Roki za predložitev vlog
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo
prispele v vložišče Centralne službe Zavoda:

– na prvi rok do dne 12. 11. 2009 do
12. ure in
– na drugi rok do dne 15. 1. 2010 do
12. ure.
Vloge, ki bodo predložene po prvem
roku, določenem za predložitev, bodo odprte na naslednjem odpiranjem, razen v primeru, ko zaradi razdelitve vseh sredstev
naslednjega odpiranja ne bo. V tem primeru
se v Uradnem listu RS in na spletni strani
Zavoda objavi zaključek javnega razpisa.
Vloge, ki bodo prispele po zadnjem roku,
bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
11. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno drugi delovni
dan po roku, določenem za predložitev vlog,
in sicer ob 10. uri, v prostorih Centralne
službe Zavoda.
Odpiranje bo javno. V primeru prevelikega števila predloženih vlog, se strokovna
komisija za izvedbo javnega razpisa lahko
odloči, da odpiranje ni javno. O tej odločitvi
se vlagatelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega
odpiranja z obvestilom na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si/.
Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna
komisija, imenovana s strani Zavoda. Komisija je najmanj tri-članska in jo sestavljajo
predsednik in najmanj dva člana.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove,
da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva.
Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija
s sklepom zavrže. Komisija popolne vloge
preveri z vidika izpolnjevanja razpisnih pogojev ter točkuje v skladu z merili.
12. Izid javnega razpisa
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
roku, ki je določen za predložitev vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Zavoda. Vlagateljem izbranih vlog Zavod
posreduje sklepe o izboru in jih pozove na
podpis pogodb. Zavod bo z vlagateljem
sklenil pogodbo o dodelitvi subvencij za
vsak sklop posebej. Če se vlagatelj v roku 8
delovnih dni od prejema poziva ne odzove
na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil
vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali pri merilih ne bodo dosegli
minimalnega števila točk, se v objavljenem
roku obvesti o odločitvi, da njihove vloge
niso izbrane.
Zoper sklep o izboru lahko vlagatelji
v roku 8 dni podajo pritožbo, o kateri odloči
drugostopenjski organ Zavoda.
Pogodbe z izbranimi vlagatelji se lahko
sklepajo najkasneje do 31. 3. 2010.
13. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletni strani
Zavoda: http://www.ess.gov.si/ (v rubriki dejavnost/javni razpisi) in jo je mogoče prevzeti tudi osebno v vložišču Centralne službe
Zavoda, v času uradnih ur (od ponedeljka
do četrtka, od 8. ure do 15. ure, v petek od
8. ure do 13. ure ter v sredo tudi od 14. ure
do 16. ure).
14. Informacije: vlagatelji lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje štiri dni pred potekom posameznega roka za predložitev vlog.
Zahtevo mora posredovati kontaktni osebi
na Zavodu na spletni naslov: Martina.Stanonik@ess.gov.si. Odgovori na morebitne
zahteve po dodatnih pojasnilih bodo obja-
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vljeni najkasneje v petih dneh od prejetja
vprašanja na spletni strani Zavoda.
15. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje
popolnosti nadzora in resničnosti podatkov,
posredovanih s strani vlagateljev, lahko administrativno in finančno kontrolo ukrepa ali
dokumentov izvajajo institucije Republike
Slovenije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih
sredstev Republike Slovenije, nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo
predmeta pogodbe.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 024-98/2009-30
Ob-7079/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
ZIPRS0809 in 61/08), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna
občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti za otroke
na območju Mestne občine Ljubljana za
leto 2010
I. Predmet javnega razpisa
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke
Predmet tega sklopa je sofinanciranje
skupinskih prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke do 15. leta starosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije.
S tem želimo otrokom omogočiti razvoj sposobnosti in vrednot preko naslednjih ciljev:
dvigovanje kakovosti življenja otrok, ekološko ozaveščanje otrok, zmanjševanje nasilja med in nad otroki, bogatenje besednega zaklada, razvijanje ustvarjalnosti otrok,
karierno orientacijo, zagotavljanje možnosti
za kakovostno preživljanje prostega časa
po načelu enakih možnosti ter ozaveščanje
o njihovih pravicah.
Aktivnosti se morajo izvajati po metodah
organiziranega neformalnega učenja (npr.
kreativne delavnice, prireditve) kot dopolnitve programov v ljubljanskih vrtcih, osnovnih
šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je
MOL in/ali izven institucionalnih okvirjev.
Sklop B: Počitniško varstvo otrok z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Predmet tega sklopa je sofinanciranje
skupinskih prostočasnih in preventivnih programov za otroke do 15. leta starosti na
območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Z razpisom želimo
otrokom omogočiti aktivnosti v času šolskih
počitnic: poudarek je na športno gibalnih
aktivnostih, razvijanja ustvarjalnosti (aktivna
udeležba v delavnicah), zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega
časa po načelu enakih možnosti.
V okviru Sklopa B so zagotovljena sredstva za izvedbo 4-urnega dnevnega programa za organizirane ustvarjalne, športne,
kreativne in ostale delavnice za otroke od
1.–9. razreda osnovne šole ter sredstva za
izvedbo 9 urnega dnevnega programa organiziranega celodnevnega počitniškega
varstva za otroke od 1.–5. razreda osnovne šole v času šolskih počitnic. Sredstva
se namenjajo sorazmerno z dolžino šolskih
počitnic (delovnih dni) in število ur programa
(4- in 9-urni program).

Počitniško varstvo otrok in aktivnosti
v času šolskih počitnic so:
1. Zimske počitnice – namenjeno je
5000 € od skupne višine sredstev na Sklopu B,
2. Poletne počitnice – namenjeno je
40.000 € od skupne višine sredstev na
Sklopu B,
3. Jesenske počitnice – namenjeno je
5000 € od skupne višine sredstev na Sklopu B,
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje
aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke do 15. leta starosti na
območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in
nepridobitne organizacije.
V okviru tega sklopa bomo sofinancirali
projekte:
a) znanje s področja konstruktorstva,
tehnologije obdelav, tehnike s področja naravoslovja,
b) izvedbe in razlage eksperimenta, sodelovanja pri eksperimentih z znanstveniki,
individualno učenje o znanosti, tehniki prek
neposrednih osebnih izkušenj učenca.
Sklop D: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
Predmet sofinanciranja tega sklopa je sofinanciranje organizacij občasnega varovanja otrok na domu v MOL, ki jo bodo izvajale
neprofitne organizacije v MOL. Organizacija
varstva otrok je namenjena predšolskim in
osnovnošolskim otrokom v MOL.
V okviru tega sklopa bomo sofinancirali organizacijo občasnega varstva otrok na
domu, ki bo zagotavljala zlasti popoldansko
in večerno, izjemoma tudi dopoldansko varstvo otrok v MOL.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu, so:
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki
so ustanovljene na podlagi enega od zakonov:
– Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
61/06, 58/09),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št.
70/05 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) – razen javnih zavodov.
Sklop B: Počitniško varstvo otrok z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki
so ustanovljene na podlagi enega od zakonov:
– Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
61/06, 58/09),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št.
70/05 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) – razen javnih zavodov.
SKLOP C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki
so ustanovljene na podlagi enega od zakonov:
– Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
61/06, 58/09),
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– Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št.
70/05 – uradno prečiščeno besedilo).
Sklop D: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki
so registrirane za opravljanje organiziranja
občasnega varovanja otrok na domu, in so
ustanovljene na podlagi enega od zakonov:
– Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
61/06, 58/09),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) – razen javnih zavodov.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu, so:
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke:
– z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezno aktivnost in ne za celoten program,
– vsebina vloge je v skladu s predmetom
tega javnega razpisa,
– vsaj 90% udeležencev so otroci do 15.
leta starosti z območja MOL,
– sodelovanje v aktivnostih je brezplačno
in dostopno vsem otrokom pod enakimi pogoji na območju MOL oziroma izjemoma je
lahko njihov prispevek simboličen, če lahko
to vlagatelj argumentirano obrazloži,
– da zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani MOL MU Oddelka za predšolsko
vzgojo in izobraževanje, Odseka za predšolsko vzgojo ne sme presegati 80% deleža
celotne vrednosti aktivnosti programa v posamezni vlogi,
– zaprošena vrednost sofinanciranja ne
sme presegati 8.000 EUR v okviru posamezne vloge,
– aktivnosti morajo biti izvedene najkasneje do 31. 12. 2010,
– sedež organizacije je v MOL in deluje
izključno le na lokalni ravni,
– posamezen vlagatelj se lahko prijavi
z največ 5 vlogami, v nasprotnem primeru
bo upoštevanih prvih 5 odprtih vlog istega
vlagatelja,
– vlagatelji, ki bodo izvajali aktivnosti
v javnih zavodih (npr. vrtcih, šolah), morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih
zavodov, v katerih bodo izvajali aktivnost.
Soglasje mora biti podpisano s strani odgovorne osebe in overjeno z žigom javnega
zavoda in se mora nanašati na prijavljeno
aktivnost.
Sklop B: Počitniško varstvo otrok z aktivnostmi v času šolskih počitnic
– z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezen program počitniškega varstva v času
šolskih počitnic:
1. zimske počitnice (15. 2. 2010–19. 2.
2010);
2. poletne počitnice (25. 6. 2010–31. 8.
2010);
3. jesenske počitnice (25. 10.
2010–29. 10. 2010);
– vsebina vloge je v skladu s predmetom
tega javnega razpisa,
– udeleženci so otroci do 15. leta starosti
z območja MOL,
– v času poletnih počitnic mora prijavitelj
izvesti najmanj 3-tedenski program (delovni dnevi), pri ostalih počitnicah pa program
v času vseh delovnih dni trajanja počitnic;
– sodelovanje v aktivnostih je brezplačno
in dostopno vsem otrokom pod enakimi po-

Stran

2716 /

Št.

86 / 30. 10. 2009

goji na območju MOL oziroma izjemoma je
lahko njihov prispevek simboličen, če lahko
to vlagatelj argumentirano obrazloži,
– aktivnosti morajo biti izvedene najkasneje v roku, ki je določen za izvedbo posameznih počitnic,
– sedež organizacije je v MOL in deluje
le na lokalni ravni,
– posamezen vlagatelj se lahko prijavi
z največ 1 vlogo za posamezne počitnice,
v nasprotnem primeru bo upoštevana prva
odprta vloga na odpiranju,
– vlagatelji, ki bodo izvajali program
v javnih zavodih (npr. vrtci, šole …), morajo
obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v katerih bodo izvajali program. Soglasje mora podpisano s strani odgovorne
osebe in žigom javnega zavoda in se mora
nanašati na prijavljen program,
– pri alinejah pod točko 1. in 3., bomo
izbrali največ 9 prijaviteljev (od tega tri za
4-urni program, ostale pa za 9-urni), pri drugi alineji pa največ 10 vlagateljev (od tega tri
za 4-urni program, ostale pa za 9-urni program) glede na število doseženih točk.
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
– vsebina vloge je v skladu s predmetom
tega javnega razpisa,
– aktivnosti morajo biti izvedene najkasneje do 31. 12. 2010,
– udeleženci dejavnosti so učenci osnovnih šol v starosti med 6. in 15. letom, ki se
izobražujejo v MOL,
– posamezni vlagatelji se lahko prijavijo
na ta sklop sofinanciranja z največ eno vlogo, v nasprotnem primeru bo upoštevana
prva odprta vloga na odpiranju,
– dopolnilne dejavnosti se izvajajo tekom
celega leta,
– z vlogo vlagatelji kandidirajo za celoleten program in ne za posamezno aktivnost,
– vlagatelji morajo v okviru celoletnega
programa zagotoviti udeležbo najmanj 100ih učencev,
– zaprošena vrednost sofinanciranja ne
sme presegati 30.000 EUR,
– na razpisu bomo vlagateljem dodelili
sredstva sorazmerna z doseženimi točkami
glede na okvirna sredstva.
Sklop D: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
– vsebina vloge je v skladu s predmetom
tega javnega razpisa,
– organizacija občasnega varovanja
otrok na domu se izvaja v obdobju od 1. 1.
2010 do 31. 12. 2010,
– vlagatelj mora imeti sedež v MOL,
– organizacija varovanja otrok na domu
je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL in varovanje otrok na
domu mora biti dostopno vsem otrokom pod
enakimi pogoji,
– članstvo v organizaciji, ki izvaja organizacijo občasnega varovanja otrok na
domu, ali plačilo kakršnegakoli prispevka za
organiziranje občasnega varovanja otrok na
domu, ne sme biti pogoj za izvedbo storitve
naročniku,
– občasno varovanje otrok na domu se
opravi na željo staršev ali otrokovih skrbnikov (v nadaljevanju: naročnik) na naročnikovem domu kot storitev,
– če je sporočilo naročnika o potrebi občasnega varovanja otrok na domu organizatorju občasnega varovanja na domu posredovano v skladu s pogoji, pod katerimi
organizator zagotavlja izvedbo storitve, je
organizator na vsebino naročnikovega spo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ročila vezan, razen zagotovitve osebe, za
katero naročnik želi, da opravi storitev,
– organizator občasnega varstva otrok
bo moral zagotoviti, da so izvajalci varstva
otrok polnoletne osebe, ki imajo najmanj
srednjo izobrazbo ali osebe, ki imajo vsaj
pet let izkušenj v vzgojno izobraževalnem
delu,
– organizator varovanja otrok na domu
mora za izvajalce občasnega varovanja
otrok na domu zagotoviti brezplačen tečaj
o varovanju otrok (minimalno 24-urni tečaj),
– organizator občasnega varovanja otrok
na domu mora imeti v času prijave na javni razpis sklenjene pogodbe o opravljanju
občasnega varovanja otrok na domu z najmanj šestimi izvajalci, ki morajo biti sklenjene v skladu z določili Pravilnika o pogojih za
občasno varovanje otrok na domu (Uradni
list RS, št. 41/97),
– izbrani vlagatelj, ki bo sklenil z MOL
pogodbo o sofinanciranju organizacije občasnega varovanja otrok na domu, mora
v roku 45 dni od dneva sklenitve pogodbe
o sofinanciranju imeti sklenjene pogodbe
o opravljanju občasnega varovanja otrok na
domu z najmanj desetimi izvajalci in ves
čas trajanja pogodbe o sofinanciranju imeti
sklenjene pogodbe z najmanj enakim številom izvajalcev,
– organizator občasnega varovanja otrok
na domu ne sme imeti sklenjene pogodbe
o opravljanju občasnega varovanja otrok
na domu z osebo, ki je vpisana v evidenco
oseb, ki jim je bilo z odločbo prepovedano
občasno varovanje otrok na domu,
– organizator občasnega varovanja otrok
na domu mora zagotavljati občasno varovanje otrok na domu le z osebami, s katerimi
ima sklenjeno pogodbo o občasnem varovanju otrok na domu, in je odgovoren za
škodo, ki jo povzročijo izvajalci varovanja
otrok na domu, v skladu s splošnimi pravili
o odgovornosti,
– organizator mora imeti določeno kot
spodnjo mejo trajanja posamezne storitve varovanja otrok na domu najmanj 2 uri
dnevno,
– vlagatelj mora imeti oblikovano ponudbo za izvajanje občasnega varovanja
otrok na domu v skladu z določbo 7. člena
Pravilnika o pogojih za občasno varovanje
otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97) in
cenik storitev občasnega varovanja otrok na
domu, ki ga sprejme njegov pristojni organ,
– cena storitve občasnega varovanja
otrok na domu ne sme presegati 4 EUR na
uro in cene iz cenika morajo biti fiksne za
celo leto 2010,
– podatke o opravljenem varovanju otrok
na domu se vpiše v obrazec napotnice, ki
ga mora določiti organizator občasnega varovanja otrok na domu. Obrazec napotnice
mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime, priimek in naslov naročnika,
2. ime in priimek osebe, ki je opravila
varovanje otrok na domu,
3. datum in čas pričetka in zaključka varovanja otrok na domu in
4. druge podatke, ki jih določi organizator
občasnega varovanja otrok na domu.
Podatke o začetku in koncu izvajanja
storitev v napotnico vpiše naročnik, ostale
podatke pa oseba, ki je storitev opravila.
Izpolnjeno napotnico podpišeta naročnik in
oseba, ki je opravila storitev. Za opravljeno storitev organizator varovanja otrok na
domu naročniku na podlagi napotnice izstavi

račun. Plačilo temelji na ceniku, ki ga je vlagatelj priložil v svoji prijavi na javni razpis.
– organizator mora voditi evidenco oseb,
ki občasno varujejo otroke na domu, v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona
o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) in tem
osebam izdati izkaznico osebe, ki občasno
varujejo otroke na domu v skladu 6. členom
Pravilnika o pogojih za občasno varovanje
otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97),
– organizator varstva in osebe, ki občasno varujejo otroke na domu, so dolžne
varovati zaupnost vseh podatkov o družini
in njihovih članih, kot tudi vseh ostalih dejstvih in okoliščinah, ki kažejo na to, kako
družina živi,
– organizator varovanja otrok na domu
mora zagotoviti izvedbo organizacije občasnega varovanja otrok na domu in izvajanje
občasnega varovanja otrok na domu v skladu z določili tega razpisa in z veljavnimi
predpisi s tega področja, zlasti pa z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo in 25/08) in
Pravilnikom o pogojih za občasno varovanje
otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97),
– na razpisu bomo vlagateljem dodelili
sredstva sorazmerna z doseženimi točkami
glede na okvirna sredstva.
IV. Merila za izbor vlog
Posamezne vloge bodo ovrednotene po
naslednjih merilih:
– ustreznost vsebine;
– ustreznost in preglednost finančne
konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo
v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirne višine sredstev so:
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke: 200.000 EUR
Sklop B: Počitniško varstvo otrok z aktivnostmi v času šolskih počitnic: 50.000 EUR
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja:
85.000 EUR
Sklop D: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu: 40.000 EUR.
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja proračuna MOL za leto 2010.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti
porabljena v letu 2010.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 4. 12.
2009 (velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani
levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo
razpisnega področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog,
mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami: JR 2010: »Ne
odpiraj - Aktivnosti za otroke«.
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke«
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Skop B: »Ne odpiraj – vloga: počitniško
varstvo otrok z aktivnostmi v času šolskih
počitnic«
Sklop C: » Ne odpiraj – vloga: dopolnilne
dejavnosti in vsebine s področja tehnike in
eksperimentiranja«
Sklop D: »Ne odpiraj – vloga: organizacija občasnega varovanja otrok na domu
v MOL«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje
(Sklop A in Sklop B soglasja tistih javnih
zavodov, v katerih bodo izvajali aktivnost
ter Sklop D fotokopije sklenjenih pogodb
o opravljanju občasnega varovanja otrok na
domu, ponudbo za izvajanje občasnega varovanja otrok na domu in cenik storitev),
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne
komisije in ne bo javno, se bo pričelo 8. 12.
2009. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se
nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo bodo področne komisije
v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področnih komisij
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu
župana s sklepom odločil podžupan MOL,
o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in,
– ki jih bodo področne komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh od
sprejema proračuna za leto 2010.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija za vsako razpisno področje
je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL:
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med
9. uro in 12. uro, na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in
izobraževanje, Odsek za izobraževanje (2.
nadstropje), Resljeva 18, Ljubljana.

XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delovni dan, od 9. do 12. ure, oziroma e-pošti, in sicer za:
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke
Sklop B: Počitniško varstvo otrok z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Sklop D: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
pri Gregorju Debevcu: tel. 01/306-40-28,
e-pošta: gregor.debevec@ljubljana.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne
dokumentacije bo v sredo 25. 11. 2009, ob
9. uri, v veliki sejni dvorani na Magistratu,
Mestni trg 1, Ljubljana. Za več informacij nas
kontaktirajte preko zgornjega e-naslova.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-98/2009-30
Ob-7080/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
ZIPRS0809 in 61/08), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna
občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,
javni razpis
za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti
za učence iz MOL za leto 2010
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti, ki jih izvajajo osnovne in
glasbene šole iz MOL. Z razpisom želimo
omogočiti kreativno in kvalitetno preživljanje
prostega časa v okviru šole.
V okviru tega razpisa so razpisane
teme:
a) organizacija in izvedba revije pevskih
zborov osnovnih šol iz MOL,
b) priprave lampijonov za okrasitev parka
Zvezda za leto 2010,
c) priprava skupinskih pustnih mask, ki
se navezujejo na ljubljansko zgodovino,
kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogodke ter sodelovanje na skupnem pustnem
sprevodu,
d) jubileji osnovnih šol,
e) projekti medkulturnega sodelovanja,
predvsem tam kjer učenci prihajajo iz drugih
kulturnih okolij,
f) projekti povezovanja s šolami v tujini,
g) projekti medšolskega sodelovanja,
h) ekološko ozaveščanje,
i) šolski večdisciplinarni projekti,
j) projekti zmanjševanja nasilja,
k) sodelovanje šol z lokalno skupnostjo,
l) Ljubljana svetovna prestolnica knjige,
m) tekmovanja glasbenih šol.
II. Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
upravičeni vlagatelji prijav so osnovne in
glasbene šole iz Mestne občine Ljubljana.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– vsebina vloge je v skladu s razpisanimi
temami v predmetu razpisa,
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– dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do konca leta 2010,
– sodelovanje v dejavnostih je brezplačno za udeležence,
– zagotovljena je aktivna udeležba in
soodločanje udeležencev,
– udeleženci dejavnosti so učenci osnovnih in glasbenih šol v starosti med 6. in 15.
letom, ki se izobražujejo v MOL,
– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani Odseka za izobraževanje MOL ne
sme presegati:
a) za sofinanciranje organizacije in izvedbe revije pevskih zborov največ v višini
2.500 €,
b) za sofinanciranje priprave lampijonov
za okrasitev parka Zvezda največ v višini
100 €,
c) za sofinanciranje priprave skupinskih
pustnih mask, ki se navezujejo na ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, okolje,
aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem pustnem sprevodu, največ v višini
150 €,
d) za sofinanciranje jubilejev osnovnih
šol od 30 letnice ustanovitve naprej oziroma
na vsakih nadaljnjih 10 let, 10 € na leto in
1 € na učenca največ v višini 1.000 €,
e) za sofinanciranje tekmovanj glasbenih
šol največ v višini 400 €,
f) za sofinanciranje vseh ostalih projektov največ v višini 700 €,
– posamezni vlagatelji se lahko prijavijo
na ta sklop sofinanciranja z največ šestimi
vlogami, v nasprotnem primeru bo upoštevanih prvih šest odprtih vlog na odpiranju,
– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOL.
IV. Merila za izbor vlog
Merila so naslednja:
– ustreznost vsebine;
– ustreznost in preglednost finančne
konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo
v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena realizaciji dopolnilnih dejavnosti, je:
90.000 €.
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja proračuna za leto 2010.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti
porabljena do 31. 12. 2010.
VII. Rok za predložitev vlog in način
predložitve: vlagatelji morajo vloge oddati
izključno po pošti kot priporočeno pošiljko
na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p.
25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do
vključno 4. 12. 2009 (velja datum poštnega
žiga).
Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja.
Vloge (do šest vlog) morajo biti poslane skupaj v eni zaprti ovojnici z ustreznimi
oznakami: JR 2010 – »Ne odpiraj – vloge:
Dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
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– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je razpisan za posamezno področje,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne
strokovne komisije in ne bo javno, se bo pričelo 8. 12. 2009. Kolikor se zaradi velikega
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti
dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna strokovna komisija popolnost vlog glede na to,
če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku 8 dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 3 dni
dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom na podlagi predlogov
področnih strokovnih komisij po pooblastilu
župana MOL podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki jih bodo področne strokovne komisije
na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot
neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh od
sprejema proračuna MOL za leto 2010.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisirazgrnitve-objave/, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer
med 9. in 12. uro, na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo
in izobraževanje, Odsek za izobraževanje
(2. nadstropje), Resljeva 18, Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak
delovni dan, od 9. do 12. ure oziroma
e-pošti, in sicer pri Gregorju Debevcu: tel.
01/306-40-28, e-pošta: gregor.debevec@ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-98/2009-30
Ob-7081/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 114/07
ZIPRS 0809 in 61/08) in Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja Me-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL),
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov v MOL za leto 2010 in/ali
za leta od 2010 do 2012 s področja
mladinskih aktivnosti
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske
nepridobitne organizacije, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij, sekundarnih
preventivnih programov za mlade v MOL.
S tem želimo omogočiti mladim v Ljub
ljani možnost kvalitetnega in varnega preživljanja prostega časa ter mladinskim nepridobitnim organizacijam povezovanje in
sodelovanje z namenom večje angažiranosti in dostopnosti aktivnosti za mlade.
Mladinske aktivnosti so tiste prostočasne
in preventivne aktivnosti, ki so namenjene
mladim v Ljubljani. Izvajajo se po metodah
organiziranega neformalnega učenja in se
nanašajo na naslednja področja spodbujanja mladih za:
– nenasilje,
– solidarnost do drugih,
– družbeno angažirano delovanje,
– socialno odgovorno delovanje,
– sprejemanje drugačnosti,
– medkulturno učenje,
– preprečevanje diskriminacije,
– usposabljanje za prostovoljno delo,
– samostojno odločanje.
Mladinske nepridobitne organizacije so
tiste organizacije, ki so registrirane na podlagi enega od zakonov, ki zagotavlja nepridobitnost, ter izvajajo mladinske aktivnosti.
Mladi v Ljubljani so osebe med 13. in
30. letom, ki se izobražujejo, delajo, bivajo
ali se zadržujejo na območju Mestne občine
Ljubljana.
Prijavitelji se lahko v okviru tega javnega
razpisa prijavijo z isto vlogo le na enega izmed naslednjih 4 (štirih) sklopov:
1.1. Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti:
Lokalne mladinske aktivnosti so tiste
mladinske aktivnosti, ki se izvajajo na področju Republike Slovenije. Izvajajo se v obliki
enoletnih projektov ali triletnih programov in
so namenjene mladim, ki se izobražujejo,
delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju
Mestne občine Ljubljana.
1.2. Sklop B: mednarodne mladinske aktivnosti:
Mednarodne mladinske aktivnosti so tiste mladinske aktivnosti, ki povezujejo mlade iz Ljubljane z njihovimi vrstniki iz drugih
držav. Izvajajo se v obliki krajših enkratnih
projektov.
1.3. Sklop C: mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL:
Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL je njihovo povezovanje na
enem od dveh vsebinskih razpisanih področij:
a) informiranje mladih in mladinskih organizacij,
b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi.
1.4. Sklop D: sekundarni preventivni programi za mlade v MOL:
Sekundarni preventivni programi za mlade v MOL so tisti programi, ki so namenjeni
socialno ogroženim otrokom in mladim med
6. in 18. letom starosti v njihovem domačem

okolju. Izvajajo jih Centri za socialno delo
v Ljubljani.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2010 oziroma
za obdobje 2010 do 2012. Vlagatelji niso
upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi
programi in/ali projekti, ki so že financirani iz
sredstev proračuna MOL.
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji,
ki na posameznih razpisnih področjih sofinanciranja izpolnjujejo naslednje osnovne
pogoje:
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
pri sklopih A in B:
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so
ustanovljene na podlagi zakona v eni od
naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki
zagotavlja nepridobitnost organizacije:
– društva in zveze društev na podlagi
Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06,
58/09),
– ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno
prečiščeno besedilo),
– zavodi na podlagi Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št. US
U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 –
ZJZP), razen Centri za socialno delo, ki se
lahko prijavijo pod sklop D,
– mladinske organizacije, ki imajo status
izvajalca programa nacionalnih mladinskih
organizacij – skladno s petim odstavkom 21.
člena Zakona o političnih strankah (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07),
– študentske organizacije – ustanovljene
na podlagi Zakona o skupnosti študentov
(Uradni list RS, št. 38/1994),
– druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije.
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
pri sklopu C:
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so
ustanovljene na podlagi Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 61/06, 58/09) in Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94
Odl. US št. U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), ki pa ne izvajajo javne
službe.
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
pri sklopu D:
Vlagatelji so lahko Centri za socialno
delo na območju MOL, ustanovljeni po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
45/94 Odl. US št. U-I-104/92, 8/96, 36/00
– ZPDZC, 127/06 – ZJZP).
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za sklop A:
– vsebina vloge je v skladu z opredelitvijo
mladinskih aktivnosti v predmetu razpisa,
– vsaj 90% udeležencev aktivnosti so
mladi med 13. in 30. letom starosti,
– udeleženci aktivnosti so mladi, ki se
izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo
na območju MOL,
– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani Urada za mladino MOL za leto 2010
ne sme presegati 6.500 € v okviru posamezne vloge,
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– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani Urada za mladino MOL za leto 2010
ne sme presegati 50% deleža celotne vrednosti aktivnosti v posamezni vlogi,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno
za udeležence oziroma izjemoma je lahko
njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo,
– lokalna mladinska aktivnost v obliki
enoletnega projekta mora biti izvedena najkasneje do 31. 12. 2010, v obliki triletnega
programa pa najkasneje do 31. 12. 2012,
– posamezen vlagatelj se lahko na ta
sklop sofinanciranja prijavi z največ tremi
vlogami, v nasprotnem primeru bodo upoštevane prve tri odprte vloge na odpiranju.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za sklop B:
– vsebina vloge je v skladu z opredelitvijo
mladinskih aktivnosti v predmetu razpisa,
– vsaj 90% udeležencev aktivnosti so
mladi med 13. in 30. letom starosti,
– udeleženci aktivnosti so mladi, ki se
izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo
na območju MOL in njihovi vrstniki iz tujine,
– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani Urada za mladino MOL za leto 2010
ne sme presegati 1800 € v okviru posamezne vloge,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno
za udeležence oziroma izjemoma je lahko
njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo,
– vlagatelj mora zagotoviti sofinanciranje
s strani drugih sofinancerjev,
– vlagatelji lahko zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov v okviru ene vloge:
a) mednarodna mladinska aktivnost, ki
se izvaja izven območja Republike Slovenije:
– potni stroški za mlade iz Ljubljane do
mesta izvedbe in nazaj,
– kotizacija za sodelovanje mladih iz
Ljubljane v mladinski mednarodni aktivnosti.
b) mednarodna mladinska aktivnost, ki
se izvaja na območju Republike Slovenije:
– stroški bivanja za mlade za čas izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti,
– stroški prehrane za mlade za čas izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti.
– vlagatelji morajo vlogi obvezno priložiti vabilo na mednarodno mladinsko aktivnost,
– mednarodna mladinska aktivnost mora
biti izvedena med 1. 1. 2010 in 1. 11. 2010,
– posamezen vlagatelji se lahko prijavi
na ta sklop sofinanciranja z največ dvema
vlogama, v nasprotnem primeru bosta upoštevani prvi dve odprti vlogi na odpiranju.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za sklop C:
– vlagatelji se lahko prijavijo z največ eno
vlogo na eno izmed naslednjih vsebinskih
področij mreženja:
a) informiranje mladih in mladinskih organizacij,
b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi;
– vsaj 90% udeležencev aktivnosti so
mladi med 13. in 30. letom starosti,
– vse organizacije, članice mreže, izvajajo mladinske aktivnosti na prijavljenem
vsebinskem področju,
– v mreži mora biti najmanj pet članic,
od tega več kot polovica iz nevladnega in
nepridobitnega sektorja,

– članice mreže so lahko društva, zavodi,
fundacije, ustanove,
– vlagatelji zagotovijo vsaj 20% delež sofinanciranja za izvajanje aktivnosti mreženja
še iz drugih virov,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno
za udeležence oziroma izjemoma je lahko
njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo,
– obvezna priloga k prijavi je dogovor
o sodelovanju med članicami mreže na izbranem vsebinskem področju,
– aktivnost mreženja mora biti izvedena
najkasneje do 31. 12. 2010,
– vse organizacije, članice mreže, morajo biti registrirane na območju MOL.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za sklop D:
– vsaj 90% udeležencev aktivnosti so
mladi med 6. in 18. letom starosti,
– program mora biti izveden najkasneje
do 31. 12. 2010,
– vlagatelj mora prijaviti celoten program
mladinske aktivnosti za sklop D na prijavnem obrazcu, ki je predpisan za ta sklop
sofinanciranja, in je sestavni del razpisne
dokumentacije,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno
za udeležence,
– posamezni vlagatelj se lahko na ta
sklop sofinanciranja prijavi z največ eno vlogo, v nasprotnem primeru bo upoštevana
prva vloga pri odpiranju.
IV. Merila za izbor projektov in/ali programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega
ocenjevanja, s pomočjo katerih področna
strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje.
Merila so naslednja: (ne glede na
sklop):
– vsebinska in
– finančna merila.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo
v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej.
Če bo področna komisija za izbor projektov in/ali programov ugotovila, da projekt
in/ali program, ki je prijavljen za večletno
obdobje, ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju od leta 2010 do 2012, ga
bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt
in/ali program, ki kandidira za sofinanciranje
v letu 2010.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirne višine sredstev, ki so namenjena
realizaciji projektov in/ali programov za leto
2010, po posameznih razpisnih področjih
znašajo:
Sklop A: 156.926 EUR,
Sklop B: 23.834 EUR,
Sklop C: 24.600 EUR,
Sklop D: 184.316 EUR.
Višina sredstev za sofinanciranje triletnih programov za leti 2011 in 2012 bo odvisna od dogovorjenega obsega programa
za posamezno leto, od višine razpoložljivih
sredstev v proračunu MOL za financiranje
posameznih razpisnih področij v letih 2011
in 2012, od ocene izvajanja dogovorjenega
obsega programa v preteklem letu in od
ocene pristojne strokovne komisije glede

Št.

86 / 30. 10. 2009 /

Stran

2719

programskega načrta za posamezno proračunsko leto.
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja proračuna MOL za leto 2010.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti
porabljena v letu 2010 tudi v primeru, ko bo
MOL z izbranim vlagateljem sklenila večletno pogodbo za leta od 2011 do 2012. Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL
po letu 2010 za vsako nadaljnje leto sklenila
pisni dodatek k pogodbi.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 4. 12.
2009 (velja datum poštnega žiga).
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani
ovojnice. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naziv in naslov vlagatelja.
V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog,
mora biti vsaka vloga poslana v posebni
kuverti z ustreznimi oznakami:
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: lokalna
mladinska aktivnost«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: mednarodna mladinska aktivnost«
Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: mreženje
mladinskih organizacij«
Sklop D: »Ne odpiraj – vloga: sekundarni
preventivni program za mlade«.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne
komisije in ne bo javno, se bo pričelo 8. 12.
2009.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo bodo področne komisije
v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področnih komisij
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu
župana s sklepom odločil podžupan MOL,
o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnje-
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ne v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in,
– ki jih bodo področne komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh od
sprejema proračuna MOL za leto 2010.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/ razpisirazgrnitve-objave/, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer
med 9. in 12. uro, na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo
in izobraževanje, Urad za mladino (pritličje),
Resljeva 18, Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delovni dan od 9. do 12. ure oziroma
e-pošti, in sicer pri Danici Markovič: tel.
01/306-40-44, e-pošta: mladina@ljubljana.si
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne
dokumentacije bo v sredo, 25. 11. 2009, ob
13. uri, v veliki sejni dvorani na Magistratu,
Mestni trg 1, Ljubljana.
Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno potrdite na zgornji elektronski naslov.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-98/2009-30
Ob-7082/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,114/07
ZIPRS 0809 in 61/08) in Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana (v nadaljevanju: MOL)
javni razpis
za sofinanciranje projektov/programov
v MOL za leto 2010 in/ali za leta od
2010 do 2012 s področja preprečevanja
zasvojenosti
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje projektov/programov za leto
2010 ali 2010/2012 s področja preprečevanja zasvojenosti v MOL v okviru sklopov:
1. Sklop A: »Vzgojni cilji«:
1.1. Projekti/programi za predšolske,
osnovnošolske otroke ali mladostnike, ki temeljijo na preprečevanju vseh vrst zasvojenosti in se izvajajo za cele skupine v vrtcih,
osnovnih ali srednjih šolah.
1.2. Projekti/programi za predšolske,
osnovnošolske otroke ali mladostnike, ki so
vključeni v vrtec ali v redno šolanje in imajo
vedenjske ali učne težave ter se izvajajo
v vrtcih ali šolah in temeljijo na preprečevanju vseh vrst zasvojenosti.
1.3. Projekti/programi za otroke in mladostnike, naravnani k preprečevanju zasvojenosti, ki se izvajajo izven šolskih okvirov in
so namenjeni preprečevanju zasvojenosti.
1.4. Projekti/programi za preventivo, ki
se izvajajo po principih skupnostnega pristo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pa (projekt/program, ki generacijsko povezuje vse tri kategorije uporabnikov: otroke,
njihove starše in njihove vzgojitelje ali učitelje) na področju preprečevanja vseh vrst
zasvojenosti za celotne skupine v vrtcih,
celotne oddelke otrok ali mladostnikov ter
njihove starše in vzgojitelje ali učitelje.
2. Sklop B: »Šola za starše«:
2.1. Pogovorna srečanja za starše otrok
in mladostnikov v vrtcih, osnovnih in srednjih
šolah z vzgojno izobraževalnimi vsebinami
za gradnjo kvalitetnih medsebojnih odnosov
ter preprečevanje zasvojenosti.
2.2. Medijska izvajanja vsebin preprečevanja zasvojenosti za starše otrok in mladostnikov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah
– preko televizije, radia ali interneta.
2.3. Svetovalni telefon za starše otrok in
mladostnikov, ki je namenjen razreševanju
vzgojnih dilem in težav na področju preprečevanja zasvojenosti.
3. Sklop C: »Izobraževanje pedagoških
delavcev v vrtcih in osnovnih šolah«
3.1. Izobraževanja so namenjena pedagoškim delavcem v vrtcih in osnovnih šolah (uporabnikom izobraževanj) s področja
medosebnih odnosov med vzgojitelji/učitelji,
starši in otroki/učenci.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom in/ali projektom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2010 oziroma
za obdobje 2010 do 2012.
Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na
javni razpis s tistimi programi in/ali projekti,
ki so že financirani iz sredstev proračuna
MOL.
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji,
ki na področju preprečevanja zasvojenosti
izpolnjujejo enega od naslednjih osnovnih
pogojev:
1) vlagatelji so fizične osebe, ki delujejo
na območju MOL, in opravljajo dejavnosti,
ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja;
2) vlagatelji so pravne osebe in opravljajo dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano
področje sofinanciranja in so ustanovljene
v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah
na podlagi zakonov:
– društva,
– ustanove,
– zasebni zavodi,
– javni zavodi, ki izvajajo projekte za
preprečevanje zasvojenosti, za katere ne
prejemajo zagotovljenih finančnih sredstev
in projekti pomenijo obogatitev vzgojnih
vsebin,
– gospodarske družbe, ki so registrirane
za izobraževalno dejavnost in usposobljene
za izvajanje razpisanih projektov.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
razpisu
a) Velja za vse sklope:
– Vsebina projekta mora biti v skladu
z opredelitvijo vsebin sklopov v predmetu
razpisa.
– Vlagatelji, ki bodo izvajali projekte
v javnih zavodih, morajo obvezno priložiti
soglasja tistih javnih zavodov, v katerih bodo
izvajali projekt. Soglasje mora biti overjeno s podpisom odgovorne osebe in žigom
javnega zavoda, v katerem se bo projekt
izvajal, ter se mora sklicevati na prijavljeni
projekt.
Iz obrazca za soglasje morajo biti razvidni datumi izvajanja projekta oziroma časovni obseg trajanja projekta.

– Vlagatelji ne morejo prijaviti projektov
z dejavnostmi s področja športa in kulture.
– En prijavitelj lahko za posamezni sklop
prijavi največ dva projekta.
b) Velja za sklop A-1.4
– Vlagatelji morajo zagotoviti projekt/program, ki generacijsko povezuje uporabnike
(otroke in mladostnike, njihove starše, vzgojitelje/učitelje).
c) Velja za sklop B
– Vlagatelji, ki bodo kandidirali v sklopu
B pod 2.1., lahko predvidijo do največ osem
izvajanj v šolskem letu.
– Vlagatelji, ki bodo kandidirali pod 2.2.,
lahko predvidijo do največ tri oddaje letno,
ki morajo biti kontaktne – preko televizije/radia, katerih vsebina mora biti izključno
preprečevanje zasvojenosti. Za ponudnika
internetnih storitev velja pogoj, da mora biti
internetna vsebina kontaktna in omejena na
en tematski sklop, ki je namenjen izključno
preprečevanju zasvojenosti.
Vlagatelji, ki bodo kandidirali pod 2.3., lahko predvidijo izvajanje svoje storitve od 2 do
10 ur kontakta preko telefona tedensko.
d) Velja za sklop C:
– Projekt »Izobraževanje pedagoških
delavcev v vrtcih in osnovnih šolah« sme
obsegati največ 24 ur.
– Vlagatelji, ki bodo kandidirali pod 3.1.,
ne morejo biti hkrati tudi uporabniki teh izobraževanj.
Če cena presega z merili določeno vrednost, mora vlagatelj predložiti izjavo šole,
da bo prevzela plačilo razlike v ceni.
IV. Merila za izbor projektov/programov in
način sofinanciranja projektov/programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega
ocenjevanja, s pomočjo katerih področna
strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za razpisno področje
sofinanciranja za področje preprečevanja
zasvojenosti so:
Splošna merila za izbor projektov/programov
A. Upravičenost projekta/programa
B. Kvaliteta in realnost projekta/programa
C. Finančna konstrukcija projekta/programa.
Dodatno splošno merilo za projekte za
sklop A:
D. Medgeneracijsko povezovanje
Dodatno splošno merilo za večletne projekte za sklopa A in B:
E. Kontinuiteta projekta/programa.
Podrobnejša merila za izbor projektov/programov so opredeljena v razpisni
dokumentaciji v dokumentu »Merila za izbor
projektov in način sofinanciranja«.
Če bo Strokovna komisija za izbor projektov/programov na področju preprečevanja zasvojenosti ugotovila, da projekt/program, ki je prijavljen za večletno obdobje, ne
ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju leta 2010 do 2012, ga bo v nadaljevanju
obravnavala kot projekt/program, ki kandidira za sofinanciranje v letu 2010.
Način sofinanciranja je podrobneje določen v razpisni dokumentaciji.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena
realizaciji projektov/programov na področju
preprečevanja zasvojenosti v letu 2010, je
82.783,00EUR, po posameznih sklopih pa:
Sklop A: Vzgojni cilji: 40.613,00 EUR
Sklop B: Šole za starše: 25.170,00 EUR
Sklop C: Izobraževanje pedagoških delavcev v osnovnih šolah: 17.000,00 EUR.
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Višina sredstev za sofinanciranje projektov/programov za leti 2011 in 2012 bo
odvisna od dogovorjenega obsega projekta/programa za posamezno leto, od višine
razpoložljivih sredstev v proračunu MOL
za financiranje preprečevanja zasvojenosti
v letih 2011 in 2012, od ocene izvajanja
dogovorjenega obsega projekta/programa
v preteklem letu in od ocene pristojne komisije glede projektnega/programskega načrta
za posamezno proračunsko leto. MOL si
pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva
sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2010.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2010 morajo
biti porabljena v letu 2010 tudi v primeru,
ko bo MOL z izbranim vlagateljem sklenila večletno pogodbo za leta od 2010 do
2012. Z izbranimi izvajalci večletnih projektov/programov bo MOL po letu 2010 za
vsako naslednje leto sklenila pisni dodatek
k pogodbi.
VII. Rok in način predložitve popolne
vloge
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 4. 12.
2009 (datum poštnega žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega
področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja več projektov, mora
biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti
z ustreznimi oznakami:
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti – Vzgojni cilji«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti – Šola za starše«
Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti – Izobraževanje pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje osnovne in posebne pogoje, da
se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je predpisan za posamezne sklope
na področju preprečevanja zasvojenosti,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje
programov/projektov v letu 2010 in/ali od
leta 2010 do 2012 s področja preprečevanja zasvojenosti pričela 8. 12. 2009 in ne bo
javno. Če se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo bo strokovna komisija v roku
osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga Strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa za področje
preprečevanja zasvojenosti bo o izbranih,
zavrnjenih in zavrženih vlogah na področju
preprečevanja zasvojenosti po pooblastilu
župana MOL s sklepom odločil podžupan
MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan
MOL.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku
za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih
v besedilu tega razpisa in razpisni dokumentaciji,
– ki jih bo strokovna komisija za preprečevanje zasvojenosti na podlagi meril za
ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh od
sprejema proračuna MOL za leto 2010.
X. Kraj in čas, kjer zainteresirani lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani MOL: www.ljubljana.si/si/mol/razpisirazgrnitve-objave/ ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer
med 8. in 11. uro na naslovu:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
Urad za preprečevanje zasvojenosti, Resljeva 18 (I. nadstropje, soba št. 102 in 103),
1000 Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 306-40-35
in 306-40-53, vsak delovni dan, med 8. in 11.
uro, oziroma po e-pošti: preventiva@ljubljana.si. Za vse zainteresirane bo dne 25. 11.
2009, od 11. ure do 12.30, organiziran sestanek v veliki sejni dvorani na Magistratu,
Mestni trg 1, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-98/2009-30
Ob-7083/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
ZIPRS 0809 in 61/08) in Statuta MOL (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljub
ljana
javni razpis
za sofinanciranje projektov v MOL
za leto 2010 za področje mladinski
raziskovalni projekti
I. Predmet razpisa
Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala
poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce
in njihove učitelje. Tabori in projekti so namenjeni dijakom in učencem ter njihovim
mentorjem na vseh stopnjah izobraževanja
in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo
na območju Mestne občine Ljubljana in sicer za:
– poletne raziskovalne tabore za osnovnošolce,
– poletne raziskovalne tabore za srednješolce,
– poletne raziskovalne tabore za učitelje
OŠ in SŠ,
– raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol
s šolskimi ali zunanjimi mentorji – letni in
nadaljevalni projekti),
– projekte usposabljanja učiteljev za
mentorstvo MRD,
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– projekte valilnic (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole).
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2010. Vlagatelji
niso upravičeni kandidirati na javni razpis
s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL.
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji,
ki na posameznih razpisnih področjih sofinanciranja izpolnjujejo naslednje osnovne
pogoje:
– Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki
delujejo na območju MOL in so ustanovljene
v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah
na podlagi zakona in so skladno s svojimi
ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano
področje sofinanciranja:
– osnovne in srednje šole,
– društva,
– vzgojno izobraževalni zavodi
– raziskovalne institucije, ki delujejo na
območju Mestne občine Ljubljana.
– Posamezni predlagatelj lahko kandidira
z največ 5 projekti. V primeru, da bo predlagatelj prijavil več kot 5 projektov, bo Mestna
občina Ljubljana izbrala za sofinanciranje
največ 5 projektov v skladu z razpisanimi
merili in kriteriji, ostale pa zavrnila.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
razpisu: vlagatelji morajo izpolnjevati tudi
posebne pogoje, če so sestavni del razpisne
dokumentacije.
IV. Splošna merila za izbor projektov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega
ocenjevanja, s pomočjo katerih področna
strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Splošna merila so naslednja:
– ustreznost glede na objavljene vrste
projektov,
– število mladih, ki jih projekt zahteva,
– možnost vključevanja mladih iz različnih šol,
– možnost ponudbe tabora mednarodnemu prostoru,
– uporabnost rezultatov,
– pozitivna ocena recenzenta, če je prijavitelj že izvajal tabore,
– višino že zagotovljenih finančnih sredstev drugih sofinancerjev.
V. Okvirna višina sredstev
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov mladinske raziskovalne dejavnosti za potrebe
MOL za leto 2010 je 30.000,00 EUR.
Za posamezen projekt se predvideva
sofinanciranje v višini do 540,00 EUR, za
projekte metodik in usposabljanja mentorjev
pa do 875,00 EUR.
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja proračuna MOL za leto 2010.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti
porabljena v letu 2010.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 4. 12.
2009 (datum poštnega žiga).
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Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega
področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja več projektov, mora
biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti
z ustreznimi oznakami: »Ne odpiraj – vloga:
Mladinski raziskovalni projekti«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne
strokovne komisije, ne bo javno in se bo pričelo 8. 12. 2009. Kolikor se zaradi velikega
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti
dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna strokovna komisija popolnost vlog glede na to,
če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku treh dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvale, da vlogo v postavljenem
roku dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področnih strokovnih komisij bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po
pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa
župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki jih bodo področne strokovne komisije
na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot
neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh od
sprejema proračuna MOL za leto 2010.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani MOL: http://www.ljubljana.si/zamescane/izmestneuprave/razpisi/index.html, ali pa
jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak
delovni dan, in sicer: med 9. in 14. uro v tajništvu oddelka na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma
e-pošti, in sicer: tel. 01/306-40-33 (Vladimir Koprivnikar), e-pošta: vladimir.koprivnikar@ljubljana.si.
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Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne
dokumentacije bo v sredo 25. 11. 2009, ob
10. uri v veliki sejni dvorani na Magistratu,
Mestni trg 1, Ljubljana. Za več informacij nas
kontaktirajte preko zgornjega e-naslova.
Mestna občina Ljubljana
Št. 331-2/2009-11
Ob-7084/09
Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286
Podlehnik, objavlja na podlagi Pravilnika
o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Podlehnik (Uradni list RS, št.
42/09; v nadaljevanju Pravilnik) in Odloka
o proračunu Občine Podlehnik za leto 2009
(Uradni list RS, št. 26/09 in 65/09) ter v sodelovanju z Novo kreditno banko Maribor
d.d. Podružnico Ptuj, objavlja
javni razpis
za dodelitev pomoči »de minimis«
za spodbujanje podjetništva v Občini
Podlehnik za leto 2009
I. Predmet razpisa: predmet razpisa so
sredstva občinskega proračuna namenjena
za subvencioniranje obrestne mere - realnih
obresti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Podlehnik za leto 2009,
ki se dodeljujejo po pravilu o dodeljevanju
državnih pomoči »de minimis«, skladno
z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/06.
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki imajo sedež v Občini Podlehnik,
– fizične osebe s stalnim prebivališčem
v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.
Za podjetje se štejejo:
– samostojni podjetniki posameznik,
– mikro podjetje, ki izpolnjuje dve od teh
meril (povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset; čisti prihodki
od prodaje ne presegajo 2.000.000 evrov,
in vrednost aktive ne presega 2.000.000
evrov),
– majhno podjetje, ki ni podjetje po prejšnji alineji, in ki izpolnjuje dve od navedenih meril (povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50; čisti prihodki
od prodaje ne presegajo 8.800.000 evrov,
in vrednost aktive ne presega 4.400.000
evrov).
III. Ukrepi in pomoči
Javni razpis se, v skladu s pravilnikom,
nanaša na Ukrep št. 1 – Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicije v višini
4.000,00 EUR.
Namen pomoči je pospešitev nastajanja
podjetij iz 4. člena pravilnika in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih
investicij.
Upravičeni stroški za materialne investicije so:
– stroški obrestne mere za najete kredite
za izvedbo materialne investicije.
Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
– stroški obrestne mere za najete kredite
za izvedbo nematerialne investicije.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4.
člena pravilnika, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, in podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost
na območju občine. Prejemnik pomoči mora
zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev za kritje
stroškov posamezne investicije. Materialna

in/ali nematerialna investicija mora ostati
v lasti upravičenca najmanj tri leta.
IV. Namen kreditiranja
Sredstva po tem javnem razpisu pravilniku se dodeljujejo z namenom:
– povečevanja možnosti za ustanavljanje
novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih
mest,
– pospeševanja izkoriščanja podjetniških
in inovacijskih potencialov,
– vzpodbujanja povezovanja med podjetji in z institucijami znanja in
– vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in inovativnosti v občini.
V. Merila in kriteriji za pridobitev sredstev
Do sredstev iz naslova subvencije obrestne mere so upravičeni prosilci, katerih vloge ustrezajo namenom dodeljevanja sredstev iz 2. točke tega razpisa, in ki v celoti
izpolnjujejo razpisne pogoje za dodelitev
sredstev.
Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli
prosilci, ki bodo poleg razpisnih pogojev izpolnjevali še katerega od naslednjih prednostnih kriterijev:
– vlaganje v razvoj dejavnosti, ki v občini
še ni razvita,
– zagotavljanje novih delovnih mest,
– vlaganje v dejavnosti, ki zagotavljajo
sodoben tehnološki in ekološko neoporečen
delovni proces,
– pridobivanje in razvijanje lastnih licenc,
know-how-a, nepatentiranega tehničnega
znanja in inovacij.
Pomoč v obliki subvencioniranja obrestne mere najetih posojil mora imeti stimulativni učinek in ne more biti namenjena zgolj
zmanjševanju stroškov podjetja.
VI. Razpisani znesek: glede na znesek
sredstev, ki jih je občina določila v proračunu za leto 2009, za subvencioniranje realne
obrestne mere, je Nova kreditna banka Maribor d. d., ponudila skupno maso dolgoročnih kreditov v višini 48.400,00 EUR.
VII. Kreditni pogoji
Občina Podlehnik je za najetje kreditov
izbrala Novo kreditno banko Maribor d. d.,
Podružnica Ptuj.
Krediti bodo dodeljeni pod naslednjimi
pogoji:
– skupna obrestna mera je sestavljena
iz
– Euribor (šestmesečni), ki je trenutno
1,334% letno, euribor se spreminja šestmesečno (strošek kreditojemalca) in
– realne obrestne mere 4,00% letno in
je fiksna (subvencionira občina v celoti),
– rok vračila: do največ 5 let,
– moratorija ni,
– stroški priprave dokumentacije 250,00
EUR za posamezni odobreni kredit (strošek
kreditojemalca),
– stroški vodenja 0,10% letno od stanja
kredita v odplačevanje; prvič se obračunajo
eno leto od prenosa kredita v odplačevanje
(strošek kreditojemalca),
– stroške zavarovanja plača kreditojemalec,
– ostali pogoji: v skladu s pravilnikom in
akti izbrane banke.
VIII. Obravnava vlog
Vloge bo, v skladu z 38. členom Pravilnika, obravnavala Komisija za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne službe.
Odpiranje vlog ni javno.
Po končanem postopku odpiranja prispelih vlog, komisija, na osnovi upoštevanja
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pogojev objavljenih v razpisu in določenih
v pravilniku, obvesti občinsko upravo Občine Podlehnik o svoji odločitvi, katera izda
vlagatelju sklep o odločitvi komisije.
Občinska uprava pošlje original vloge
vlagateljev, ki jim je prijava bila pozitivno
rešena, Novi KBM d. d. Podružnica Ptuj, katera nadaljuje postopke obravnave in odloči
o posredovanju kredita vlagatelju.
V primeru, da je višina odobrenih zaprošenih sredstev s strani vlagateljev višja, kot
je zagotovljenih sredstev po tem razpisu, se
odobreni zaprošeni zneski vlagateljev linearno znižajo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
v roku pet dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Vlagatelj
je dolžan vlogo dopolniti v roku osem dni od
prejema poziva za dopolnitev vloge.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Po odobritvi kredita vlagatelju s strani izbrane banke, je vlagatelj dolžan skleniti pogodbo z občino o subvencioniranju obrestne
mere. Izbrana banka bo realizirala kredit, na
podlagi obojestransko podpisane pogodbe
o subvencioniranju obrestne mere.
IX. Rok za preložitev vlog in način predložitve: rok za prijavo na javni razpis je do
5. 11. 2009.
Vlogo je potrebno vložiti v dveh izvodih
(original in kopijo).
Popolna vloga mora vsebovati:
– Izpolnjen prijavni obrazce za ukrep
ena, ki vsebuje obrazce »U1-1«, »U1-2«,
»U1-3« in »U1-4«,
– dokazilo o obstoju družbe/samo
stojnega podjetnika: kopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, izdane s strani
AJPES,
– dokazilo o postopku registracije za tiste, ki so v postopku registracije,
– dokazilo o upravičenosti investicije (poslovni načrt ali investicijski program ali drugi
enakovreden dokument iz katerega je razvidna upravičenost investicije) in
– vzorec pogodbe (parafiran).
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik,
ali oddajo osebno v sprejemno pisarno občine od 5. 11. 2009. Za oddajo po pošti velja
datum poštnega žiga.
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti
ter ustrezno označena.
Na sprednji strani kuverte mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Kredit za spodbujanje
podjetništva 2009«.
Na hrbtni strani kuverte morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
X. Razpisna dokumentacija
Brezplačno razpisno dokumentacijo, lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih
ur, v sprejemni pisarni na Občini Podlehnik,
Podlehnik 21, 2286 Podlehnik, dosegljiva pa
je tudi na spletni straneh Občine Podlehnik,
www.podlehnik.si, pod rubriko razpisi.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na Občino Podlehnik, tel. 02/788-40-60 ali
pišete na elektronski naslov investicije.podlehnik@podlehnik.si z navedbo »kredit za
spodbujanje podjetništva 2009«.
Kontaktna oseba s strani Nove kreditne
banke Maribor d.d., Podružnica Ptuj je Karmen Vidovič, tel. 02/229-19-04.
Občina Podlehnik

Št. 110-1/2008
Ob-7085/09
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Litija za leto 2009 (Uradni list RS, št. 44/08,
26/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07
in 61/08) ter Statuta Občine Litija (Uradni
list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) Občina
Litija objavlja
javni razpis
za sofinanciranje stroškov izvajanja
dodatnih programov javnih del
v letu 2009
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje stroškov
izvajanja programov javnih del, ki jih bodo
v letu 2009 izvajala društva na območju
Občine Litija in za izvedbo katerih obstaja
javni interes Občine Litija.
3. Osnovni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko kot izvajalci javnih del prijavijo društva s statusom društva
v javnem interesu, ki imajo v letu 2009 interes izvajati programe javnih del v skladu
z Programom javnih del za leti 2009 in 2010,
ki ga je sprejela vlada RS 11. 9. 2008, in
v skladu s pogoji javnega razpisa Zavoda
RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del za leto 2009.
Poleg tega morajo izvajalci javnih del
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine
Litija,
– da imajo poleg statusa društva v javnem interesu vsaj še statut invalidske ali
humanitarne organizacije,
– da bodo prek javnih del zaposlovali
osebe, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Litija,
– da se ukvarjajo z negospodarsko dejavnostjo in dejavnostjo v javnem interesu.
4. Višina sredstev: višina razpisanih
sredstev znaša 2.700 EUR.
5. Višina sofinanciranja
Občina Litija bo posameznemu izvajalcu
programov javnih del zagotavljala kritje:
– stroškov razlike do plače za enega
zaposlenega, določene v skladu s 53. a členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti (Uradni list RS,
št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo,
114/06 – Zakon o usklajevanju transferov
posameznikom in gospodinjstvom v RS,
59/07 – Zakon o štipendiranju in 63/07 –
popr.) v višini do 50% in
– stroškov regresa za leto 2009.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009 za namene, za katere so bila dodeljena.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za odobritev javnega dela in
vsebina prijave
Prijave na javni razpis izvajalci javnih
del oddajo v zaprtih kuvertah na naslov naročnika s pripisom »Ne odpiraj – javna dela
2009«. Na zadnji strani mora biti naveden
polni naslov pošiljatelja.
Prijave morajo prispeti na naslov naročnika do 9. 11. 2009. Prijave so lahko oddane
osebno v tajništvo Občine Litija do 10. ure
na dan roka za oddajo ali priporočeno po
pošti do dne 9. 11. 2009 (datum poštnega
žiga).
Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen obrazec 1, ki vsebuje podatke
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o izvajalcu programa javnih del, kopijo podpisane pogodbe o izvajanju programa javnega dela, kopijo pogodbe o zaposlitvi med
brezposelno osebo in izvajalcem programa
javnega dela ter kopijo pogodbe o zaposlitvi
med brezposelno osebo in Zavodom RS za
zaposlovanje.
8. Rok, v katerem bodo potencialni izvajalci javnih del obveščeni o odobritvi sofinanciranja programa javnega dela
Izvajalci javnih del, ki bodo upravičeni do
sredstev iz tega razpisa, bodo o tem pisno
obveščeni v roku 30 dni po odpiranju prijav.
Izvajalci bodo hkrati s sklepom o izboru pozvani tudi k podpisu pogodbe.
Kolikor se izbrani izvajalec programa javnega dela v roku 8 dni od prejema poziva
k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se
bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
9. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom pridobite na Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, tel.
01/89-63-438, kontaktna oseba je Jerič
Marija.
Občina Litija
Št. 478-267/2009-43/05
Ob-7090/09
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur.
l. RS, št. 84/07 in 94/07), na podlagi 18. in
44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur.
l. RS, št. 33/07) sklepov župana, sprejetih
na podlagi posamičnih programov razpolaganja s premoženjem, z dne 7. 10. 2009 in
20. 10. 2009 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje sta:
1. nepremičnina – stanovanje št. 5, v izmeri 61,59 m2, na podstrehi, v objektu na
naslovu Sorška ulica 4, v Kranju, ki stoji na
zemljišču parcelna številka 542/3, vpisanem
pri vložni št. 301, k.o. Breg ob Savi, za izklicno ceno 88.223,00 EUR (brez vključenega
davka na promet nepremičnin).
Stanovanje je zasedeno z najemnikom.
2. nepremičnina – zemljišče parcelna številka 87/1, vpisano v vložno številko 788, k.o.
Drulovka, za izklicno ceno 125,00 EUR/m2
zemljišča (DDV ni vključen v ceno).
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
II. Nepremičnini, opredeljeni v I. točki
javnega razpisa, bosta naprodaj na javni
dražbi, ki bo v torek, dne 17. 11. 2009, ob 9.
uri, v sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za splošne zadeve pri Mestni občini
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do po-
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nedeljka, 16. 10. 2009, do 12. ure, dostavile
naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno
dokazilo o registraciji, ki vključuje matično
številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da
ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj (za katerega
zaprosi najkasneje do torka 10. 10. 2009 na
Oddelku za finance Mestne občine Kranj
23-73-179 ali 23-73-170),
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico
pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10
odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo
dražil na javni dražbi, na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Kranj,
številka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060009
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina, za katero se plačuje varščina«,
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine oziroma premične stvari se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št.
01252-0100006472, Mestne občine Kranj
v roku, ki ne sme biti daljši kot osem dni od
sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Davek na promet z nepremičninami,
davek na dodano vrednost, stroške cenitve
nepremičnine ter druge morebitne stroške
na podlagi pogodbe in stroške notarja, plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj
iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže
s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
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4. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo
ceno na m2 površine za večkratnik zneska
5 EUR,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena do 40.000 EUR, lahko dvigajo
za večkratnik zneska 250 EUR,
6. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena nad 40.000 EUR, lahko dvigajo za večkratnik zneska 500 EUR,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba
s soglasjem predstojnika postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do petka, dne 13. 11. 2009, do 12. ure,
na tel. 23-73-144 ali 031/308-563.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve
(23-73-158 in bodo objavljene na internetni
strani www.kranj.si.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja in osnutek
pogodbe, lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve, v času
uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 4780-0004/2009
Ob-7129/09
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – Odl.
US) v skladu z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) ter Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2009, ki ga je
Občinski svet Občine Rogatec sprejel na 20.
redni seji dne 12. 10. 2009, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec.
2. Ime in sedež upravljavca: ATRIJ Stanovanjska zadruga z.o.o., Ljubljanska 20,
3000 Celje.
3. Opis predmeta prodaje:
Stanovanje številka 1 obsega kuhinjo, 11,19 m2 (prehodna), 3 sobe, v izmeri
15,12 m2, 22,31 m2 in 11,42 m2 (od tega
2 prehodni), kopalnico 8,79 m2, predsobo

4,71 m2, skladiščni prostor 5,69 m2. Neto
tlorisna površina stanovanja je 79,23 m2.
Stanovanje z identifikacijsko št. 194/1.E,
vpisano v vl. št. 1034/1, k.o. Rogatec, se
nahaja v stanovanjskem objektu na naslovu
Ptujska cesta 10 v Rogatcu, ki leži na parc.
št. 4.S, k.o. Rogatec. Stanovanje je zasedeno z najemnikom.
4. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja (stanovanja). Etažna lastnina je vzpostavljena.
5. Ponudbena cena: izhodiščna vrednost
za predmetno stanovanje je 35.000,00
EUR.
V ceni je zajeta tudi cena za pripadajoči
sorazmerni delež na funkcionalnem zemljišču, v izmeri 722 m2, parc. št. 4.S, vpisan
v vl. št. 1034, k.o. Rogatec.
6. Davek na promet nepremičnin (2%)
v ponudbeni ceni ni vračunan.
7. Rok sklenitve pogodbe:
– V roku 15 dni od poziva prodajalca
mora izbrani ponudnik skleniti s prodajalcem
kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko k podpisu
pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
8. Način in rok plačila:
– Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe
na TRR prodajalca.
– Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
9. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov ter z vknjižbo v zemljiško knjigo.
10. Višina varščine je 10% ponujene
kupnine: varščino je potrebno nakazati na
račun, št. 01307-0100004165, z navedbo
»Varščina za stanovanje št. 1«. Ponudnikom, katerih ponudbe ne bomo sprejeli,
bomo varščino brezobrestno vrnili v nominalnem znesku v petih dneh po sprejemu
odločitve, da se njihova ponudba ne sprejme. Varščina bo ponudniku, ki bo na razpisu
uspel, všteta v kupnino.
11. Način, mesto in čas oddaje ponudbe: ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje do dne 13. 11. 2009 do 10. ure,
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Rogatec,
Ceste 11, 3252 Rogatec, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja št. 1– Ne odpiraj«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden
naziv in naslov ponudnika. Ponudniki lahko
pošljejo ponudbe priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega
datuma in ure.
12. Pri razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe.
13. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
13. 11. 2009, ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec. V primeru, da bo ponudbo za nakup poslalo dva
ali več ponudnikov s ponujenim istim višjim
zneskom kupnine, se bo med ponudniki,
ki bodo izpolnjevali pogoje opravila ustna
licitacija. Najmanjši dvig ponudbene cene
je 500 €.
Morebitna ustna licitacija bo na naslovu:
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec,
sejna soba.
14. Pogoji za oddajo ponudbe:
– naziv oziroma ime in priimek ter naslov
ponudnika in telefonska številka;
– potrdilo o vplačilu varščine v višini 10%
ponujene kupnine (original) ter celotno številko računa (št. banke in št. računa) za
primer vračila varščine;
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– davčno številko oziroma ID številko
za DDV;
– ponudniki morajo v ponudbi navesti
predmet javne ponudbe, za katerega izkazujejo interes;
– priložiti je potrebno fotokopijo potrdila
o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra ter pooblastilo za
zastopanje pravne osebe, oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike (DURS),
ki ne smejo biti starejši od 30 dni;
– tujci morajo predložiti izjavo, da so
seznanjeni s pogoji za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah in da
bodo kljub predpisanem postopku po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list
RS, št. 9/99) spoštovali roke tega razpisa,
glede sklenitve pogodbe in plačilo kupnine
ter, da sami prevzemajo riziko, če ne bodo
uspeli pridobiti odločbe o obstoju vzajemnosti v skladu s citiranim zakonom;
– natančno navedbo ponujene cene.
Nepopolne in nepravočasne ponudbe,
ponudbe brez dokazila o plačilu varščine in
ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene,
bodo iz postopka izločene.
15. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili
v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb,
o eventualni ustni licitaciji pa nemudoma.
16. Pri izbiri ponudnika bo upoštevan
kriterij: ponujena kupnina.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
17. Ostale določbe:
– V skladu z 107. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in
57/08) vstopi vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanju v pravni položaj
najemodajalca.
– Komisija lahko s soglasjem župana, do
sklenitve pravnega posla, postopek javnega
zbiranja ponudb ustavi, brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti.
– Davek na promet nepremičnin, druge
dajatve ter stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroški notarske overitve, vpis v zemljiško knjigo), plača kupec.
– Ponudbe bo obravnavala Komisija za
izvedbo javnega zbiranja ponudb.
– Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno - kupljeno«, poznejših reklamacij
se ne upošteva. Ogled je možen po predhodnem dogovoru.
– Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine.
– Vse dodatne informacije o nakupu
nepremičnine ter dogovor glede možnega
ogleda so na voljo na tel. 03/81-21-028,
Klavdija Križanec.
Občina Rogatec
Ob-7137/09
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), in sprejetim Posamičnim
programom ravnanja s stvarnim premoženjem občine na 11. seji občinskega sveta,
z dne 23. 4. 2008 ter na 17. seji občinskega
sveta z dne 13. 10. 2009, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica.

II. Predmet prodaje:
a) Prazen in bremen prost stanovanjski
prostor, ob avtobusni postaji, na naslovu:
Partizanska cesta 1, Mežica. Stanovanje
z ID št. 0889-418-10, v velikosti 118,92 m2,
stoji na parceli št. 220, pripisani pri vložku
št. 536, k.o. Mežica. Izhodiščna vrednost:
59.936,00 €;
b) Zasedeno, neprofitno stanovanje na
Leški cesti 13, št. 4 v tretji etaži, v izmeri
77,06 m2, identifikacijska številka dela stavbe 4.E (880-789-7), podvložek 1261/4 k.o.
Mežica, na parceli št. 178/2 in 180 k.o. Mežica. Izhodiščna cena 50.000 EUR;
c) Zasedeno, neprofitno stanovanje na
Leški cesti 13 B, št. 5 v četrti etaži, v izmeri 47,99 m2, identifikacijska številka dela
stavbe 5.E (889-1818-5), podvložek 1263/5
k.o. Mežica, na parceli št. 180 k.o. Mežica.
Izhodiščna cena 29.000 EUR.
Izhodiščne cene so določene v skladu
s cenitvijo, ki jo je izdelal sodni cenilec in
izvedenec nepremičnin z ASA certifikatom,
september 2009 in sklepi Občinskega sveta
Občine Mežica, ki je potrdil posamične programe ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Mežica.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmetne prodaje.
2. Varščino za resnost ponudbe, ki znaša 10% od izklicne cene v točki II, morajo
ponudniki poravnati najkasneje do 13. 11.
2009, na račun Občine Mežica, št. 012740100010050, sklic za vsako nepremičnino
posebej.
Za nepremičnino pod zaporedno:
a) 00 478-0007,
b) 00 3522-0002,
c) 00 3522-0004.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe
ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena v roku
8 dni, brez obresti, po končani izbiri. Izbrani
ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh
od sprejema sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika in plačati kupnino v enkratnem
znesku najkasneje v 8 dneh od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem
primeru lahko prodajalec k podpisu kupoprodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki odstopi od namere za sklenitev kupoprodajne pogodbe s prodajalcem.
3. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s cenitvijo nepremičnine, sklenitvijo
kupoprodajne pogodbe (notarsko overitev,
takse za vpis v zemljiško knjigo ter druge
davščine). Ti stroški niso zajeti v izklicni ceni
nepremičnine.
4. Upoštevane bodo le pravočasne in popolne ponudbe, v katerih bo ponujena cena
enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene
(javno zbiranje ponudb).
5. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne
ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pravilna mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1);
– izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2);
– fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, bančne kartice in davčno številko za
fizične osebe;
– fotokopijo izpiska iz sodnega registra
za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki
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dokazujejo registracijo pravne osebe ali s.p.
ne sme biti starejši od 30 dni, od datuma
predložitve ponudbe), ID št. za DDV ter številko transakcijskega računa za pravne osebe oziroma s.p.;
– potrdilo o plačanih prispevkih in davkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.);
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti;
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
Javno zbiranje ponudb
Javno zbiranje bo potekalo za prodajo
vseh nepremičnin.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse
razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
V primeru manjših ponudbenih razlik (do
1.000 €) ali enakih ponudb se lahko s ponudniki izvedejo dodatna pogajanja.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh od dneva odpiranja ponudb.
III. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe:
1. Komisija bo upoštevala le pisne ponudbe, ki bodo z ustreznimi prilogami prispele v zaprti ovojnici, do 16. 11. 2009 do
10. ure, na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica z oznako »Ne odpiraj!
Javno zbiranje ponudb. Nepravočasne in
nepravilno označene ponudbe se neodprte
vrnejo pošiljatelju.
Odpiranje ponudb, ne bo javno.
2. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko interesenti dobijo na Občini Mežica, vsak
delovni dan na tel. 02/82-79-357 – Mateja
Mešnjak ali e-mail mateja.mesnjak@mezica.si.
3. Razpisna dokumentacija je na spletni
strani: www.mezica.si.
Občina Mežica
Št. 478-115/2009
Ob-7163/09
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO) (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje,
sprejetega z Odlokom o spremembi Odloka
o proračunu Občine Trbovlje za leto 2009
(3. rebalans) (Uradni vestnik Zasavja, št.
30/09) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je:
a) stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Gimnazijska cesta 5a, Trbovlje, v skupni površini 70,10 m2
in je vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Trbovljah, v podvložku št. 3424/4,
k.o. Trbovlje. Identifikator stavbe je 892, stanovanja pa 004. Stanovanje je zasedeno
z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno
pogodbo za neprofitno najemnino za nedoločen čas.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 59.100,00 EUR.
b) Stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Keršičeva cesta
22a, Trbovlje, v skupni površini 44,90 m2
in je vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Trbovljah, v podvložku št. 2898/4,
k.o. Trbovlje. Identifikator stavbe je 3470,
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stanovanja pa 004. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno
pogodbo za neprofitno stanovanje za nedoločen čas.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 26.130,00 EUR.
c) Stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Mestni trg 3,
Trbovlje, v skupni površini 89,00 m2 in je
vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah, v podvložku št. 2707/4,
k.o. Trbovlje. Identifikator stavbe je 812,
stanovanja pa 004. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za neprofitno stanovanje za
nedoločen čas.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 74.960,00 EUR.
d) Stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Kešetovo 13a,
Trbovlje, v skupni površini 64,80 m2 in je
vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah, v podvložku št. 2664/24,
k.o. Trbovlje. Identifikator stavbe je 254, stanovanja pa 112. Stanovanje je zasedeno
z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno
pogodbo za neprofitno stanovanje za nedoločen čas.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 47.830,00 EUR.
e) Stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Ribnik 22, Trbovlje, v skupni površini 81,70 m2. Identifikator
stavbe je 4098, stanovanja pa 6.E. Etažna
lastnina za stavbo še ni urejena. Stanovanje
je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno
najemno pogodbo za neprofitno stanovanje
za nedoločen čas.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 34.520,00 EUR.
f) stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Šuštarjeva 12,
Trbovlje, v skupni površini 78,30 m2. Identifikator stavbe je 3699, stanovanja pa 4.E.
Etažna lastnina za stavbo še ni urejena.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki
ima sklenjeno najemno pogodbo za neprofitno stanovanje za nedoločen čas.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 30.500,00 EUR.
g) Stanovanje št. 3, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Savinjska
cesta 3, Trbovlje, v skupni površini 57,20 m2.
Etažna lastnina za stavbo še ni urejena.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
ki ima sklenjeno najemno pogodbo za neprofitno stanovanje za nedoločen čas.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 27.230,00 EUR.
h) stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Vreskovo 39, Trbovlje, v skupni površini 36,50 m2. Identifikator
stavbe je 1253, stanovanja pa 001. Etažna
lastnina za stavbo še ni urejena. Stanovanje
je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno
najemno pogodbo za neprofitno stanovanje
za nedoločen čas.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 15.530,00 EUR.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 30. 11.
2009, na Občinski upravi Občine Trbovlje,
v občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne
obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do
14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih
pa od 8. do 12.30, v pisarni 47. Na voljo so
tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
četrtka, 5. 11. 2009 do 12. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup stanovanja na naslovu Gimnazijska c. 5a, Keršičeva c. 22a, Mestni trg 3, Kešetovo 13a,
Ribnik 22, Šuštarjeva 12, Savinjska 3, Vreskovo 39 – Ne odpiraj.
5. Ponudniki morajo najkasneje do četrtka, 5. 11. 2009 plačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni
račun pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo
stanovanja na naslovu: Gimnazijska c. 5a,
Keršičeva c. 22a, Mestni trg 3, Kešetovo
13a, Ribnik 22, Šuštarjeva 12, Savinjska 3,
Vreskovo 39.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe morajo
predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni
dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj
naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko,
matično številko, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravne osebe), potrdilo o plačani varščini,
pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu s prodajalcem skleniti
kupoprodajno pogodbo in poravnati kupnino
v celoti, najkasneje v 8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem
primeru lahko prodajalec zadrži varščino
ponudnika. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne
pogodbe, je celovito ter pravočasno plačilo
kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Najemnik stanovanja ima pod enakimi
pogoji predkupno pravico. Prodaja na obstoječe najemno razmerje ne vpliva.
10. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne
pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
11. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v četrtek, 5. 11. 2009 ob 12.30, v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
12. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
13. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno.
14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
15. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.

16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
17. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
18. Dodatne informacije so na voljo, tel.
03/56-27-912 ali 03/56-27-981.
Občina Trbovlje
Ob-7166/09
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja
na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) in na
podlagi 3. člena Odloka o koncesijah na
področju ravnanja z odpadki v Mestni občini
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 58/09)
javni razpis
za podelitev koncesij za opravljanje
gospodarskih javnih služb zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov
1. Naziv koncedenta: Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica.
2. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je podelitev koncesij za opravljanje
lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov (sklop 1)
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (sklop 2).
Koncesiji za sklop 1 in sklop 2 se podelita ločeno. Izbrani prijavitelj/koncesionar
bo imel na podlagi podeljene koncesije izključno pravico opravljanja koncesionirane
javne službe na celotnem območju Mestne
občine Nova Gorica. Koncesijska pogodba
bo sklenjena za določen čas 10 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve
koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar
bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske
pogodbe. Trajanje koncesijske pogodbe se
lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih
z zakonom.
3. Prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo
pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala
vse v tem navodilu in razpisni dokumentaciji
zahtevane podatke. Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, mora biti
napisana v slovenskem jeziku.
V primeru, da naročnik/koncedent ne bi
pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave
nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni
razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana
za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo
sklenjena koncesijska pogodba.
4. Sposobnost prijavitelja
Za priznanje sposobnosti prijavitelja
mora le-ta izpolnjevati pogoje potrebne za
udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, kar prijavitelj skladno z Odlokom
o koncesijah na področju ravnanja z odpadki
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 58/09) dokazuje z naslednjimi listinami:
a) da kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, niso bili pravnomočno obsojeni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06) oziroma kaznivih dejanj, ki
so bistveno enako opredeljena v novem Kazenskem zakoniku – KZ-1 (Uradni list RS,
št. 55/08, 66/08-popravek, 39/09):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, vse zoper finančne
interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti,
– pranje denarja;
Dokazila:
1. Izjava prijavitelja o nekaznovanosti,
s katero potrjuje da ni bil pravnomočno obsojen v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi
dejanji (Obrazec št. 3);
2. Izjava zakonitih zastopnikov prijavitelja o nekaznovanosti, s katero potrdijo,
da niso bili pravnomočno obsojeni v zvezi
z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji (Obrazec št. 4);
b) da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi stečaja (insolventnosti), drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski
postopek.
Dokazila:
1. Potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima
prijavitelj svoj sedež, iz katerega bo razvidno, da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi stečaja (insolventnosti), drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski
postopek;
Potrdilo sodišča se priloži v originalu
ali kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni
pred dnevom oddaje ponudbe (prijave).
c) da ima prijavitelj poravnane vse davke,
prispevke in druge javnopravne dajatve.
Dokazila:
1. Izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih javnopravnih dajatvah, ki
je sestavni del te razpisne dokumentacije
(Obrazec št. 5);
2. Potrdilo DURS o poravnanih davkih
in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60
dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);
d) da je gospodarska družba z najmanj
500.000,00 EUR osnovnega kapitala in je
finančno ter poslovno sposobna za izvajanje
javne službe, ki je predmet razpisa.
Dokazila:
1. Veljaven redni izpisek iz sodnega registra, iz katerega bo razvidno, da
je prijavitelj registriran ter da ima najmanj
500.000,00 EUR osnovnega kapitala,
2. S.BON-1 s podatki in kazalniki za
leto 2008 (ni časovne omejitve, vendar se
mora nanašati na podatke za 2008);
3. Potrdilo poslovne banke ali bank
pri katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte)
transakcijske račune (ali BON-2 obrazec); iz
dokazil mora izhajati, da ponudnikovi transakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred
izdajo potrdila (to je lahko izdano največ 60
dni pred dnevom oddaje ponudbe/prijave)
niso bili blokirani;
4. Da predloži elaborat o opravljanju
dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti vodenja katastra, finančno – operativnega vidika in razvojnega

vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje zahtevanih pogojev pod točko d), f), g), h) in i).
Redni izpisek iz sodnega registra se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejši
od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe
(prijave).
e) da je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa ter izpolnjuje
vse predpisane pogoje za izvajanje javne
službe, ki je predmet razpisa
Dokazila:
1. Veljaven redni izpisek iz sodnega
registra pod točko d) 1 (9. Poglavje);
2. Dokazilo, da izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije (npr. družbena pogodba, ustanovitveni
akt …);
Redni izpisek iz sodnega registra se
priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti
starejši od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave).
f) da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet koncesije ter kvalitetno in kontinuirano izvajati
javno službo, v skladu s predpisi, normativi
in standardi.
Dokazila:
1. Izpolnjena izjava o rednem izvajanju koncesije, ki je sestavni del te razpisne
dokumentacije (Obrazec št. 10);
2. Da predloži elaborat pod točko d) 4
(9. Poglavje);
g) da je usposobljen za vodenje katastra ter razpolaga s sredstvi za njegovo
vodenje.
Dokazila:
1. Da predloži elaborat pod točko d)4
(9. Poglavje);
h) da razpolaga z ustreznimi prostori
in opremo za izvajanje javne službe, oziroma na drug način nesporno izkaže, da lahko
opravlja dejavnost javne službe.
Dokazila:
1. Izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del te razpisne
dokumentacije (Obrazec št. 7);
2. Da predloži elaborat pod točko d) 4
(9. Poglavje);
i) da razpolaga z zadostnim številom
delavcev, ki imajo potrebne kvalifikacije in
so ustrezno usposobljeni za izvajanje javne
službe.
Dokazilo:
1. Izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 6),
2. Da predloži elaborat pod točko d) 4
(9. Poglavje);
j) da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči občini, uporabnikom ali
tretjim osebam.
Dokazilo:
1. Izpolnjena izjava o zavarovanju,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije
(Obrazec št. 11);
5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije
Celotno razpisno dokumentacijo lahko
prijavitelji zahtevajo osebno ali po pošti od
dneva objave javnega razpisa, od ponedeljka do petka, med 8. in 15. uro, na naslovu:
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, (Glavna pisarna, soba št. 38/I. nadstropje).
Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to
lahko sporočijo na elektronski naslov: martina.remec-pecenko@nova-gorica.si.
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6. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije:
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni
obliki, po pošti ali po elektronski pošti.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za
prijavitelje obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: martina.remec-pecenko@nova-gorica.si ali na naslov: Mestna
občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica, tel. 05/33-50-106, telefaks 05/30-21-271 z oznako »Koncesije na
področju ravnanja z odpadki«. Zadnji rok za
pisna vprašanja je 7 dni do poteka roka za
oddajo prijave.
Naročnik/koncedent si pridržujejo pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremenijo ali dopolnijo. O tem seznani vse, ki
so prevzeli razpisno dokumentacijo in po
potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije.
7. Način, mesto in rok oddaje prijave: prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih
ovojnicah, katere morajo biti na naslovni
strani opremljene z naslovom: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica. V spodnjem levem kotu
mora biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava –
Mestna občina Nova Gorica – Koncesije
na področju ravnanja z odpadki«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja. Naročnik/koncedent bo upošteval
vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 2. 12. 2009,
do 12. ure. Prijavitelji lahko oddajo prijave
osebno ali priporočeno po pošti na zgornji
naslov. Če je prijava poslana po pošti se
šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in
ure. Prijave ni mogoče oddati v elektronski
obliki.
8. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave: prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje
prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni,
kar mora na ovojnici označiti na naslednji
način: »Ne odpiraj – prijava – Mestna občina Nova Gorica – Koncesije na področju
ravnanja z odpadki – z oznako dopolnitev
/ umik /sprememba«, glede na to ali gre
za dopolnitev, umik ali spremembo že oddane prijave. Prijave ni mogoče dopolniti
/ umakniti / spremeniti po poteku roka za
oddajo prijav.
9. Način, mesto in rok odpiranja prijav:
javno odpiranje prijav bo 2. 12. 2009, ob 13.
uri, v prostorih Mestne občine Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
10. Omejitve pri predložitvi prijave
Koncesiji za gospodarski javni službi
(zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov) se podelita
ločeno.
Prijavitelji lahko oddajo prijavo samo za
eno razpisano gospodarsko javno službo
(sklop 1 ali sklop 2) ali za obe razpisani gospodarski javni službi (sklop 1 in sklop 2),
pri čemer je potrebno v slednjem primeru
predložiti za vsako javno službo posebno
prijavo. Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo) za posamezen sklop.
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11. Način ocenjevanja prijav
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije za izvajanje vsake posamezne koncesije izbral enega koncesionarja.
Merila za izbor koncesionarja so:
1. kadrovska usposobljenost za izvajanje javne službe;
2. ustreznost sredstev in opreme ponudnika za izvajanje javne službe;
3. ustreznost in lokacija poslovnih prostorov za izvajanje javne službe;
4. izkušnje in pozitivne reference na
področju izvajanja javnih služb;
5. višina koncesijske dajatve;
6. hkratnost izvajanja obeh razpisanih
javnih služb s strani enega izvajalca;
7. finančna in poslovna sposobnost, ki
presega minimalne zahteve;
8. druge ponujene ugodnosti, ki predstavljajo korist za koncedenta.
12. Postopek izbire koncesionarja
V postopku vrednotenja prijav se sme od
prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila
ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili
za izbor koncesionarja.
V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja Občinska uprava Mestne občine Nova Gorica z upravno
odločbo.
Občinska uprava odloči o izboru koncesionarja v roku 55 dni po odpiranju ponudb in
o svoji odločitvi obvesti kandidate v nadaljnjih 3 dneh po sprejemu odločitve.
Odločba o izboru koncesionarja preneha
veljati, če v roku 30 dni od njene vročitve izbranemu prijavitelju/koncesionarju ne pride
do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega
razpisa.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-7172/09
Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 23/05 – UPB2, 23/08; v nadaljevanju:
ZZDej) in sedme točke 18. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.
66/07 – UPB)
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
javne službe na področju
osnovne zdravstvene dejavnosti
v Mestni občini Ljubljana
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL).
2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati
vlogo: vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje javne službe na
področju osnovne zdravstvene dejavnosti
v MOL:
– 1 koncesija na področju fizioterapije.
4. Oznaka koncesije, obseg razpisanega
programa koncesije in krajevno območje, za
katerega se razpisuje koncesija:
4.1. 1,00 program fizioterapije v ordinaciji
na lokaciji Štula 13B, 1000 Ljubljana (Četrtna skupnost Šentvid).
5. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 15 let. Koncesijsko

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dejavnost se prične opravljati v najkrajšem
možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem
primeru preneha veljati odločba o podelitvi
koncesije.
6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati
Za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati
zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa
35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju
zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev
mora vlagatelj v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti
z drugim dokazilom ali lastno nadomestno
izjavo.
6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba:
6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo v skladu
s 64. in 66. členom ZZDej;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma kolikor je v delovnem razmerju, bo
le-to v primeru podelitve koncesije iz tega
javnega razpisa prekinil in začel opravljati
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in
pogodbo o podelitvi koncesije;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem
območju, ustrezno opremo in, če zahteva
narava dela, tudi ustrezne kadre;
6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice;
6.1.6. da je zagotovljena dostopnost do
ordinacijskih prostorov za ljudi s različnimi
oblikami oviranosti;
6.1.7. opravljanje koncesijske dejavnosti vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem
času;
6.1.8. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem
razpisu;
6.1.9. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek,
ki zadeva vlagatelja.
6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba:
6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano
izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo
v skladu s 64. in 66. členom ZZDej;
6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem
razmerju pri drugi pravni osebi, oziroma kolikor je, bo to delovno razmerje v primeru
podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinil in začel opravljati koncesijsko
dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo
o podelitvi koncesije;
6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.2.4. da ima pravna oseba zagotovljene
ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo
in tudi ustrezne kadre;

6.2.5. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi pridobi mnenje
pristojne zbornice;
6.2.6. da ima pravna oseba dovoljenje
Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije;
6.2.7. da je zagotovljena dostopnost do
ordinacijskih prostorov za ljudi z različnimi
oblikami oviranosti;
6.2.8. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi opravlja koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času.
6.2.9. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem
razpisu;
6.2.10. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec
koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja
vlagatelj na tem razpisu;
6.2.11. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek,
ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika
pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi.
7. Merila za vrednotenje vlog
7.1. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega
razpisa):
Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.1.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.1.2. delovna doba nosilca dejavnosti:
največ 10 točk;
8. Prednostne kategorije vlagateljev in
žreb:
Če dosežeta dva ali več vlagateljev na
podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, ima v smislu prednostne kategorije fizična oseba prednost
pred pravno osebo. Če bo tudi po upoštevanju prednostne kategorije za razpisano
koncesijo še vedno več kandidatov, bo izveden žreb.
9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podane v razpisni
dokumentaciji.
10. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Glavna pisarna MOL).
Šteje se, da so vloge za koncesijo št. 4.1.
(oznaka razpisane koncesije je navedena
v 4. točki besedila javnega razpisa) oddane
po pošti, prispele pravočasno, če so bile
oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne 9. 11. 2009 do 24. ure.
11. Obravnava vlog: razpisna komisija,
ki jo imenuje župan MOL, bo ocenjevala le
pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki
ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge
(glej II. poglavje razpisne dokumentacije)
ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu
upravnemu organu. Po pridobitvi soglasij
oziroma mnenj, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge,
ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji
vloge ter tudi vloge vlagateljev, ki ne bodo
izbrani, bo pristojni organ zavrnil z upravno
odločbo in jo posredoval vsem vlagateljem.
Dopolnjevanje vlog ni možno.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V primeru, da razpisna komisija oceni,
da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije, se lahko javni razpis za to
koncesijo ponovi.
12. Odpiranje vlog: odpiranje vlog za
koncesijo št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo dne 12. 11. 2009 ob 9. uri
v prostorih Oddelka za zdravje in socialno
varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Odpiranje vlog ne bo javno.
13. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
– na spletni strani MOL (http://www.ljubljana.si) in
– v Glavni pisarni MOL:
– od ponedeljka do četrtka od 8. do 17.
ure in
– v petek od 8. do 13. ure.
Mestna občina Ljubljana
Št. 371-0083/2009-6/2
Ob-7182/09
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/1993, 30/1998 in 127/06), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07), 9. člena
Odloka o pogojih, postopkih in merilih za
podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe »Urejanje in
vzdrževanje občinskih cest« (Uradni list RS,
št. 07/00, 82/01), 10. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) Občina
Kamnik objavlja
javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe »Urejanje
in vzdrževanje občinskih cest«
1. Koncedent: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik.
2. Predmet koncesije: opravljanje gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje občinskih cest« v skladu z Odlokom
o pogojih, postopkih in merilih za podelitev
koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje občinskih cest« (Uradni list RS, št.
07/00, 82/01), Odlokom o načinu izvajanja
gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje občinskih cest (Uradni list RS, št.
07/00, 82/01) in Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS,
št. 91/07).
3. Obseg koncesije: izvajanje dejavnosti
urejanja in vzdrževanja občinskih cest na

območju celotne Občine Kamnik. Razpisana koncesija se podeli le enemu koncesionarju.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, za dobo
15 let.
5. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je kandidatom dosegljiva na
spletni strani Občine Kamnik na naslovu
http://www.kamnik.si Razpisna dokumentacija se lahko dvigne med 8. in 10. uro, na
sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, soba št. 67.
6. Pogoji razpisa:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet koncesije in izpolnjuje predpisane
pogoje za opravljanje dejavnosti;
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju
javne službe, ki je predmet koncesije, izključno za področje koncedenta;
– da razpolaga z zadostnim obsegom
potrebnih sredstev za delo, izključno za področje koncesije;
– da razpolaga z ustreznim poslovnim
prostorom na območju koncedenta;
– da zagotavlja nadzor nad izvajanjem
lastnega dela;
– da zagotavlja strokovno, kadrovsko in
tehnično usposobljenost za vodenje katastra javne službe ter razpolaga z ustreznimi
sredstvi za delo za njegovo vodenje;
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem oziroma
opustitvijo opravljanja lahko povzroči tretji
osebi ali koncedentu;
– da zagotavlja interventno izvajanje javne službe na utemeljen poziv uporabnikov
ob vsakem času;
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
tehnične opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika
in razvojnega vidika;
– da ni v postopku stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije;
– da je pri dosedanjem delu dosegal dobre poslovne rezultate;
– da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.
7. Prijava na razpis mora vsebovati:
– osnovne podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
javnega razpisa določena z razpisno dokumentacijo,
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– elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, tehnične opremljenosti, finančno operativnega vidika in
razvojnega vidika,
– parafiran vzorec pogodbe,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 50.000,00 EUR, ki mora veljati vsaj
en dan več, kot je veljavnost ponudbe.
8. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili
v vložišče Občine Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, najkasneje do 30. 11. 2009,
do 10. ure, v zaprti kuverti, z navedbo točnega naslova naročnika in z oznako: javni
razpis – koncesija za urejanje in vzdrževanje občinskih cest – ne odpiraj, na hrbtni strani kuverte pa mora biti točen naslov
pošiljatelja.
9. Javno odpiranje ponudb bo 30. 11.
2009, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik (pritličje, soba
št. 17).
Upoštevane bodo le pravilno označene
ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na
naslov koncedenta.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cene storitev – 75 točk,
– stalnost cen – 10 točk,
– tehnična opremljenost kandidatov – 7,5
točk,
– strokovna in organizacijska usposobljenost kandidatov – 7,5 točk.
Podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe
nosijo ponudniki.
11. Ponudba mora veljati vsaj 90 dni od
datuma odpiranja ponudb.
12. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb. Z izbranim ponudnikom bo na podlagi upravne odločbe sklenjena koncesijska
pogodba.
13. V primeru, da se v določenem roku
prijavi samo en ponudnik, lahko Občina Kamnik z njim sklene pogodbo.
14.Tekst javnega razpisa je bil posredovan v objavo na Uradni list dne 30. 10. 2009.
Razpisna dokumentacija je kandidatom dosegljiva na spletni strani Občine Kamnik,
na naslovu http://www.kamnik.si Razpisna
dokumentacija se lahko dvigne med 8. in
10. uro, na sedežu Občine Kamnik, Glavni
trg 24, Kamnik, soba št. 67.
Občina Kamnik

Stran

2730 /

Št.

86 / 30. 10. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Javne dražbe
Št. 179/09
Ob-7136/09
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, na
podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list Republike Slovenije, št. 14/07), 40. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega
medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/09,
uradno prečiščeno besedilo – UPB 1) in
skladno s programom prodaje nepremičnin
v letu 2009, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje: Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor (JMSS Maribor) bo izvršil prodajo
naslednjih objektov in stanovanj v Mariboru
po naslednjih izklicnih cenah:

Zap.
št.

Naslov

Št.
stanovanja

Vrsta
(št. sob)

1.

BELAČEVA ULICA 6

2.

BETNAVSKA CESTA 110

5

1S

3.

CESTA XIV. DIVIZIJE 88

/

4.

EINSPIELERJEVA ULICA 32

5.

GORKEGA ULICA 7

6.
7.

Etaža

Celotni objekt tlorisne površine
166,00 m2 na parc. št. 1713 in
parc. št. 1714, k.o. Koroška vrata

Leto
gradnje

Površina
(bruto)
m2

Izklicna cena
v EUR

Kavcija
v višini 10%
izklicne
cene

1930

Skupna površina
parc. št. 1713 je
429,00 m2 in
parc. št. 1714 je
165,00 m2

250.000,00

25.000,00

1.

1956

41,91

28.840,00

2.884,00

1S

P

1906

48,10

31.670,00

3.167,00

2

1S

kletno

1888

36,61

18.210,00

1.821,00

7

2S

1.

1880

43,41

29.340,00

2.934,00

GORKEGA ULICA 51

4

2S

P

1903

67,08

46.210,00

4.621,00

GORKEGA ULICA 55

3

3S

1.

1880

81,81

56.300,00

5.630,00

8.

GROHARJEVA ULICA 9

16

2S

2.

1965

43,74

30.140,00

3.014,00

(prodaja 1/2 stanovanjske
hiše)

9.

IZTOKOVA ULICA 23

1

1S

kletno

1939

54,20

20.730,00

2.073,00

10.

KAMNIŠKA ULICA 2

8

gars.

podst.

1905

28,67

21.960,00

2.196,00

11.

LIMBUŠKA CESTA 12

4

1S

P

1869

28,28

11.430,00

1.143,00

12.

LIMBUŠKA CESTA 12

5

1S

P

1869

27,10

10.980,00

1.098,00

13.

LIMBUŠKA CESTA 12

8

1S

1.

1869

20,16

9.090,00

909,00

14.

LIMBUŠKA CESTA 12

11

1S

1.

1869

30,06

16.200,00

1.620,00

15.

LIMBUŠKA CESTA 12

16

1S

podst.

1869

24,34

13.140,00

1.314,00

16.

PARTIZANSKA CESTA 29

5

1S

2.

1886

36,85

23.220,00

2.322,00

17.

SREDNJE 1, Bresternica

3

1S

P

1871

68,10

27.540,00

2.754,00

18.

ULICA POHORSKEGA
BATALJONA 34

5

2S
s kabin.

P-nizko

1928

70,80

31.860,00

3.186,00

19.

VOJAŠNIŠKI TRG 7

Celotni objekt tlorisne površine
166,00 m2 na parc. št. 1626, k.o.
Maribor-grad

1800

Skupna površina
parc. št. 1626 je
195,00 m2

120.900,00

12.090,00

20.

VOJAŠNIŠNIŠKI TRG 8

Celotni objekt tlorisne površine
300,00 m2 na parc. št. 1628, k.o.
Maribor-grad

1890

Skupna površina
parc. št. 1628 je
364,00 m2

220.800,00

22.080,00

21.

ZRKOVSKA CESTA 12

1964

36,76

27.600,00

2.760,00

40

2S

4.

* Nepremičnina pod zap. št. 3 – predmet prodaje je solastniški delež stanovanjske hiše v višini 1/2 od celote
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II. Znesek višanja: znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine znaša 200,00
EUR.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodajna pogodba se sklene
z dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Pogodba se sklene v 15 dneh po zaključku
dražbe oziroma v primeru predkupnih upravičenj, po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če uspeli dražitelj (kupec)
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od nakupa.
IV. Način in rok plačila kupnine: kupnino
je potrebno plačati v roku 8 dni od sklenjene pogodbe na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor,
št. 01270-6950971157, odprt pri Uradu za
javna plačila v Slovenski Bistrici. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način v določenem roku se šteje prodajna pogodba za
razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi
po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano
zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne
kupnine.
V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
v II. nadstropju v Dvorani generala Rudolfa
Maistra, dne 17. 11. 2009, ob 11. uri.
VI. Višina kavcije: dražitelji morajo do
vključno 16. 11. 2009 plačati kavcijo v višini
10% izklicne cene na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor,
št.: 01270-6950971157, z navedbo »plačilo kavcije za nepremičnino pod zaporedno
št. _«.
Navedba zaporedne številke nepremičnine je obvezna.
VII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
kavcije
Plačana kavcija se uspelemu dražitelju
(kupcu) všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8
dni od dneva dražbe.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo
in tako ne sprejmejo niti izklicne cene, se
varščina zadrži. Organizator javne dražbe
zadrži varščino tudi v primeru, če kupec
ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine.
VIII. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Dražitelji se morajo na dan javne dražbe od 10.30 do najkasneje 10.50, osebno
oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi
predložiti fotokopije naslednjih dokumentov
in originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko TRR računa (z navedbo
banke) za primer vračila kavcije;
2. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste
osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo
v eni od držav članic Evropske unije;
3. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni;
4. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi;
5. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
6. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;

7. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Po oddaji zgoraj navedenih dokumentov, pa do zaključka draženja izbrane nepremičnine, dražitelji ne smejo zapuščati
prostora, kjer se odvija javna dražba oziroma če prostor zapustijo, se vanj ne morejo
več vrniti.
IX. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno in po stanju nepremičnin
v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
– Pri nepremičninah pod zaporedno št. 1,
3, 4, 5, 6, 9, 11–15, 16, 18, 19, 20 ni vzpostavljena etažna lastnina.
– Vse nepremičnine so proste oseb in
stvari, z izjemo nepremičnine pod zaporedno št. 3, ki je zasedena.
– Pri nepremičnini pod zaporedno št. 1
ima eden izmed nosilnih zidov razpoko, ki
je potrebna statične sanacije.
– Pri nepremičnini pod zaporedno št. 18
je neurejeno katastrsko stanje (stavba v kateri se nahaja predmetna nepremičnina ni
evidentirana kot stavba).
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške notarske
overitve podpisa prodajalca in stroške vpisa
prodane nepremičnine v zemljiško knjigo.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Dražba za posamezno nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Če dva ali več dražiteljev, ki dražita isto
nepremičnino in zanju ponujata isto ceno,
nepremičnina ni prodana, dokler eden od
dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja
cene ne pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem.
– Mestna občina Maribor ima v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08) pri nepremičninah pod zaporedno št. 1, 19 in 20
predkupno pravico.
– Etažni lastniki v večstanovanjski hiši
pod zaporednimi št. 3, 4, 9, 17, 18 imajo
v skladu s 124. in 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02,
18/07) pri odkupu stanovanja predkupno
pravico, ki jo bodo lahko na podlagi 508.
člena Obligacijskega zakonika (Uradni list
RS, št. 97/07, uradno prečiščeno besedilo
– UPB 1) uveljavljali v 30 dneh po prejemu
pisnega obvestila JMSS Maribor o višini izdražene cene.
X. Ogled
Ogled nepremičnin bo možen:
– dne 4. 11. 2009, pod zap. št. 1:
9.00–10.00, št. 2: 10.30–11.30, št. 3:
11.45–12.45, št. 4: 14.00–15.00;
– dne 5. 11. 2009, pod zap. št. 5:
9.00–10.00, št. 6: 10.15–11.15, št. 7:
11.30–12.30;
– dne 6. 11. 2009, pod zap. št. 8:
9.00–10.00, št. 9: 10.15–11.15, št. 10:
11.30–12.30;
– dne 9. 11. 2009, pod zap. št. 11–15:
9.00–11.00, št. 16: 11.30–12.30, št. 17:
13.30–14.30;

Št.

86 / 30. 10. 2009 /

Stran

2731

– dne 10. 11. 2009, pod zap. št. 18:
9.00–10.00, št. 19–20: 10.00–12.00, št. 21:
13.00–14.00.
XI. Ustavitev postopka: direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor lahko ustavi postopek javne
dražbe do sklenitve pravnega posla.
XII. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
02/250-63-10.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Javnega medobčinskega
stanovanjskega sklada Maribor, www.jmssmb.si.
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor
Št. 7113-49/2009
Ob-7086/09
Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
1291 Škofljica, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) ter 44. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in spremembe), objavlja
javno dražbo
za prodajo stvarnega premoženja
Občine Škofljica
1. Ime in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Škofljica, Šmarska cesta
3, 1291 Škofljica, tel. 01/360-16-00, faks
01/360-16-10, spletna stran: www.skofljica.si.
2. Predmet prodaje:
a) Nepremičnine:
– nepremičnina parc. št. 120/8, ZK vložek št. 1998, k.o. Lanišče, travnik, v izmeri
313,00 m2, v deležu 1/1, zemljišče je situirano v naselitvenem območju Škofljice,
in sicer znotraj ureditvenega predela ŠSE
9/4-1 Škofljica, SE 1/1 ob Laniški ulici, ki je
namenjeno eno in dvostanovanjskim objektom, ocenjena vrednost: 103,49 €/m2, kar
skupaj znaša 32.392,37 €, izhodiščna cena:
32.500,00 €;
– nepremičnina parc. št. 2061/375, ZK
vložek št. 2131, k.o. Rudnik, barjanski travnik, v izmeri 531,00 m2, v deležu 1/1, zemljišče je situirano v južnem delu naselja
stanovanjskih hiš ob cesti Pod Strahom
v območju Babne Gorice, v območju poselitve ŠSE 4/6 Babna Gorica, ki je namenjeno
gradnji eno ali dvostanovanjskih objektov,
ocenjena vrednost: 114,91 €/m2, kar skupaj znaša 58.948,83 €, izhodiščna cena:
59.000,00 €;
– nepremičnina parc. št. 145/1, ZK vložek št. 1697, k.o. Lanišče, njiva, v izmeri
560,00 m2, v deležu 1/1, zemljišče je situirano v SV delu naselja Škofljica, neposredno
ob Šmarski cesti za odcepom ceste v Lanišče, v območju poselitve ŠSE 9/4-1 Škofljica, ki je namenjeno gradnji eno ali dvostanovanjskih objektov, ocenjena vrednost:
149,69 €/m2, kar skupaj znaša 83.826,40 €,
izhodiščna cena: 84.000,00 €.
Najnižji znesek višanja izklicne cene je
za vse nepremičnine 100,00 EUR.
Lastnik vseh zgoraj navedenih nepremičnin je Občina Škofljica, vsa zemljišča so
bremen prosta.
Kupec je dolžan plačati morebitni davek
na promet z nepremičninami ali DDV.
b) Premičnine:
– motorno vozilo Toyota HiAce, 2.4 TD,
v lasti Občine Škofljica, registrska označ-
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ba vozila: LJ A9 881, datum prve registracije: 23. 8. 1996, datum zadnje registracije: 28. 8. 2008, identifikacijska št.:
JT121LK1200021125, 272.000 km, izhodiščna cena je določena izkustveno na podlagi primerjave prodaj podobnega premoženja na trgu in znaša 3.500 €;
– fotokopirni stroj TOSHIBA 2060, leto
nakupa 1999, inventarna št. 00000189, izhodiščna cena 100,00 €;
– komunikacijska (strežniška) omara,
leto nakupa: 2003, inventarna št. 840, višina 154 cm, širina 60 cm, globina 90 cm,
izhodiščna cena: 200,00 €;
– mala komunikacijska (strežniška)
omara, leto nakupa: 2005, inventarna št.
1014, višina 33,5 cm, dolžina 56 cm, globina
40 cm, izhodiščna cena: 50,00 €.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
vse premičnine je 10.00 EUR.
Lastnik vseh zgoraj navedenih premičnin
je Občina Škofljica.
Kupec je dolžan plačati morebitni DDV
ali kakšen drug davek.
3. Vrsta pravnega posla
Prodaja stvarnega premoženja s sklenitvijo prodajne pogodbe.
Nepremičnine in premičnine se prodajajo
po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec
kasneje ne more uveljavljati napak predmeta prodaje.
4. Varščina
Vsak dražitelj mora do vključno 13. 11.
2009, do 15. ure, plačati varščino v višini
10% od izhodiščne cene nepremičnin:
– parc. št. 120/8, k.o. Lanišče –
3.250 €;
– parc. št. 2061/375, k.o. Rudnik –
5.900 €;
– parc. št. 145/1, k.o. Lanišče –
8.400 €.
Varščina se plača na transakcijski račun
Občine Škofljica, št. 0132 3010 0000 956,
sklic št. 201000. S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da pristopi k dražbi.
V primeru odstopa od dražbe, varščina zapade v korist Občine Škofljica.
Vplačana varščina se bo uspelemu dražitelju vračunala v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v roku
30 dni po končani javni dražbi.
Za premičnine pod točko 2. b) se varščina ne vplača.
5. Podrobnejše informacije in ogled
stvarnega premoženja
Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji stvarnega premoženja ter
si ogledajo stvarno premoženje, ki je predmet javne dražbe, po predhodnem dogovoru
s kontaktno osebo, na lokaciji zemljišč oziroma v prostorih Občine Škofljica.
Na spletnih straneh Občine Škofljica
(www.skofljica.si) bodo objavljene fotografije stvarnega premoženja, ki je predmet javnega zbiranja ponudb.
Kontaktni osebi: mag. Lorena Goričan,
tel. 01/360-16-04 in Saša Močilnikar Tanko,
tel. 01/360-16-15.
6. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in priložiti:
– originalno potrdilo o vplačani varščini in
št. transakcijskega računa v primeru vračila
varščine (samo za nepremičnine);
– davčno številko (za fizične osebe)
oziroma ID št. za DDV (za pravne osebe)
in potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih;
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– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnino v RS (dokazilo o državljanstvu, registraciji ipd.);
– overjeno pooblastilo za sodelovanje na
dražbi, če je oseba pooblaščenec;
– najuspešnejši dražitelj je dolžan v roku
15 dni po končani dražbi, skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo. Če v tem roku
oziroma na poziv prodajalca ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca
in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec;
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi za
nepremičnine poda kupec.
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad
izklicno ceno.
7. Pravila javne dražbe:
– dražbo vodi predsednik komisije, ki jo
imenuje župan, ob navzočnosti dveh članov
komisije, dražba je ustna;
– draži lahko tisti, ki je do vključno 13. 11.
2009, do 15. ure, vplačal varščino in pred
pričetkom dražbe predložil vsa zahtevana
dokazila;
– dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnine za 100,00 EUR, za premičnine pa
10,00 EUR;
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba;
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno za posamezno nepremičnino/premičnino;
– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži
samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno
ceno določeno za posamezno nepremičnino/premičnino;
– dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo; šteje se, da je bila sprejeta tista cena, ki
je bila izklicana trikrat;
– če izklicna vrednost ni bila dosežena,
je javna dražba neuspešna;
– ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore
reši komisija takoj;
– nepremičnine/premičnine se prodajajo
po načelu »videno – kupljeno«;
– javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin.
8. Način in rok plačila
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
prodajna pogodba v 15 dneh po končani
javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, a ne za več kot 15 dni. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
Najuspešnejši dražitelj (kupec) je dolžan
plačati kupnino v roku 8 dni (za premičnine)
oziroma v roku 15 dni (za nepremičnine) po
sklenitvi prodajne pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Občine Škofljica,
št. 0132 3010 0000 956. Vplačana varščina
se všteje v kupnino.
Plačilo kupnine v roku, ki je določen
v prejšnjem odstavku, je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine v roku, se šteje pogodba za razdrto po
samem zakonu, plačana varščina pa se ne
vrne.
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Nepremičnina/premičnina preide v last
najuspešnejšega dražitelja po sklenitvi prodajne pogodbe in plačilu celotne kupnine ter
poplačilu vseh drugih stroškov, ki bremenijo
kupca.
Vse davščine (davek na promet nepremičnin, DDV in podobno) in stroški overovitve pri notarju bremenijo kupca.
9. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v 18. 11. 2009, ob 18. uri, v sejni sobi
Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291
Škofljica.
10. Ustavitev postopka: župan Občine
Škofljica si pridrži pravico, da lahko ustavi
postopek vse do sklenitve pogodbe, brez
obrazložitve in brez odškodninske obveznosti. Občina Škofljica je dolžna vrniti že vplačane varščine brez obresti v roku 30 dni od
izdaje sklepa o ustavitvi postopka.
Občina Škofljica
Št. 7113-0044/2008
Ob-7121/09
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09 – Odl. US), 38.,
39., 40., 41. in 42. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US),
109. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter sklepa Občinskega sveta Občine
Sevnica o sprejemu posamičnega programa
prodaje z dne 23. 6. 2009, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v k.o. Studenec
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200; faks 07/81-61-210.
2. Opis predmeta prodaje
Predmetne parcele predstavljajo zaokrožen kompleks kmetijskih zemljišč – kmetijo. Na parceli št. 154 stoji okoli leta 1900
zgrajen in leta 1962 obnovljen stanovanjski
objekt z drvarnico in kozolcem. Stavbno zemljišče ima zagotovljen elektro priključek in
vodovod ter v bližini telefon. Na parceli št.
156 stojita skedenj in hlev. Večina kmetijskih
površin je obdelanih.
Parc. št.
147/5
153
158
159/1
159/2
267/2
266/6
266/7
141
142
143/1
143/2
143/3
154
155
156

Vrsta rabe
pašnik
travnik
travnik
pašnik
gozd
vinograd
pašnik
gozd
pašnik
travnik
pašnik
pašnik
gozd
njiva
pašnik
stavbišče
njiva

Površina (m2)
824
1.834
806
6.707
5.000
2.263
219
12.525
2.859
4.712
11.808
31.712
8.011
2.248
12.006
43
3.090

Izklicna cena (€)
494,40
1.100,40
483,60
8.924,20
1.357,80
131,40
10.020,00
1.715,40
2.827,20
8.646,40
25.747,20
4.806,60
2.023,20
26.291,10
330,67
15.097,05

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki se sklene v roku petnajstih dni
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po zaključku javne dražbe. Prodajno pogodbo pripravi Občina Sevnica.
4. Izklicna cena: izklicne cene za nepremičnine iz 2. točke so določene v zgornji
tabeli in ne vključujejo zakonsko določenega
davka na promet nepremičnin (2%).
5. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 50,00 EUR.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na transakcijski račun Občine Sevnica, št.
01310-0100008286, odprt pri Banki Slovenije, v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Če kupec ne poravna kupnine na določen
način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, šteje prodajna pogodba za razdrto.
Po plačilu kupnine v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v pristojni
zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik kupljenih
nepremičnin.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 18. 11. 2009 v sejni sobi Občine
Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, z začetkom ob 12. uri.
8. Varščina: dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v znesku 20% vrednosti izklicne cene za posamezno nepremičnino. Varščina se nakaže
na transakcijski račun Občine Sevnica, št.
01310-0100008286, odprt pri Banki Slovenije, s pripisom »Javna dražba – k.o. Studenec«.
9. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator dražbe obdrži varščino.
10. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
in rok za prijavo
Na javni dražbi lahko sodeluje fizična ali
pravna oseba, ki se je pravočasno in pravilno prijavila, tako da v pisni vlogi predloži:
– podatki o dražitelju, EMŠO oziroma
matična številka, davčna številka oziroma
ID za DDV;
– kopija osebnega dokumenta oziroma
za pravne osebe in s.p. aktualni izpisek iz
sodnega oziroma Poslovnega registra Slovenije;
– potrdilo o plačilu varščine s priloženo
številko računa za primer vračila varščine;
– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec – neomejeno
specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična
oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe,
pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem organu ali pri notarju.
Pisno vlogo z zahtevanimi prilogami je
potrebno oddati po pošti (datum poštnega
žiga na dan 17. 11. 2009) ali vložiti osebno
v sprejemni pisarni Občine Sevnica, Glavni
trg 19a, Sevnica, pisarna št. 215, najkasneje
do dne 18. 11. 2009 do 11. ure.
Organizator bo upošteval le pravočasne
in pravilne vloge za sodelovanje na javni
dražbi.
11. Pravila javne dražbe
Nepremičnine pod tč. 2 se prodajajo posamično, pri čemer ima prednost dražitelj, ki
kupi nepremičnine kot celoto, ter po načelu
videno – kupljeno. Prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake posamičnega
predmeta prodaje.
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Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin nosi kupec.
Nepremičnine se dražijo z zviševanjem
cene, ki je končna, ko jo imenovana komisija trikrat izkliče. Zadnjega dražitelja se kot
uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše
potrditev cene, ki jo je ponudil in se ga pozove k podpisu pogodbe.
Če izklicna vrednost ni bila dosežena je
javna dražba neuspešna.
Javno dražbo bo vodila Komisija za izvedbo postopka javne dražbe oziroma pooblaščena oseba, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07, 55/09
– Odl. US).
Pooblaščena oseba za vodenje javne
dražbe lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se dražiteljem povrnejo plačana
varščina in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.
12. Informacije o podrobnejših pogojih:
dodatne informacije o pogojih in predmetu
javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Sevnica, vsak delovni dan, med
uradnimi urami, pri Romanu Strlekarju, tel.
07/81-61-269.
Občina Sevnica
Št. 3502-0366/2009-2
Ob-7130/09
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07) in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota
za leto 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Opis predmeta prodaje:
1. Parkirno mesto št. 11, v triplex garaži,
Ul. Staneta Rozmana, površine 11,76 m2, za
izklicno ceno 4.183,00 EUR, brez 2% davka
na promet nepremičnin.
2. Parkirno mesto št. 12, v triplex garaži,
Ul. Staneta Rozmana, površine 11,76 m2, za
izklicno ceno 4.183,00 EUR, brez 2% davka
na promet nepremičnin.
3. Parkirno mesto št. 14, v triplex garaži,
Ul. Staneta Rozmana, površine 11,76 m2, za
izklicno ceno 4.183,00 EUR, brez 2% davka
na promet nepremičnin.
4. Parkirno mesto št. 84 v kleti objekta
na Lendavski ul. 5/A, površine 12,88 m2, za
izklicno ceno 7.223,00 EUR, brez 2% davka
na promet nepremičnin.
5. Parkirno mesto št. 59, v kleti objekta
na Lendavski ul. 5/A, površine 16,00 m2, za
izklicno ceno 7.900,00 EUR, brez 2% davka
na promet nepremičnin.
6. Stavbno zemljišče, parc. št. 2933/3,
k.o. Murska Sobota, površine 570 m2, za
izklicno ceno 19.403,00 EUR, brez 20%
DDV.
7. Stavbno zemljišče, parc. št. 2928/3,
k.o. Murska Sobota, površine 471 m2, za izklicno ceno 4.009,00 EUR, brez 20% DDV.
8. Stavbno zemljišče, parc.št. 212/2, k.o.
Murska Sobota, površine 391 m2, za izklicno
ceno 45.263,00 EUR, brez 20% DDV.
Nepremičnini, parc št. 2933/3 in 2928/3,
k.o. Murska Sobota, se nahajata na območju, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem
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načrtu za podaljšek Kajuhove ulice v Murski
Soboti (Ur. l. RS, št. 45/97), parc. št. 212/2,
k.o. Murska Sobota, pa se nahaja na območju, ki se ureja z Odlokom o spremembah
odloka o sprejetju zazidalnega območja za
območje Lendavska – sever v Murski Soboti
(Ur. l. RS, št. 45/97 in 77/98).
II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom
javne dražbe predložijo komisiji naslednje
dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, izpisek iz
ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki
jo bodo dražili, vplačano na transakcijski
račun Mestne občine Murska Sobota, št.
01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin«,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
viša ceno je 100,00 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je
predmet dražbe.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 8 dneh
po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo
in kupnino poravnati v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne
brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi.
Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade
vplačana varščina v korist Mestne občine
Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«.
7. V izklicni ceni niso vključene davščine,
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
8. Mestna občina Murska Sobota lahko
na podlagi tega razpisa postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
9. Javna dražba bo v torek, 17. 11. 2009
ob 12. uri v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje).
Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07
in 94/07).
10. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in
o nepremičninah lahko dobijo interesenti na
Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2,
vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po tel.
02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 3502-0371/2009-2
Ob-7131/09
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07) in letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premo-
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ženjem Mestne občine Murska Sobota za
leto 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe so stavbne parcele, ki se nahajajo na območju Severno
obrtno industrijske cone mesta Murska Sobota v k.o. Nemčavci, in sicer:
– parc. št.
– parc. št.
– parc. št.
– parc. št.
– parc. št.

539/41
539/42
539/43
539/46
539/47

površine
površine
površine
površine
površine

15.602 m2
9.873 m2
20.000 m2
13.860 m2
17.225 m2

po izklicni ceni
po izklicni ceni
po izklicni ceni
po izklicni ceni
po izklicni ceni

312.040,00 EUR
197.460,00 EUR
400.000,00 EUR
277.200,00 EUR
344.500,00 EUR

Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 20%.
Predmetno območje se ureja z Odlokom
o sprejetju zazidalnega načrta za severno
obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 8/04) in se namenja izključno za gradnjo objektov za opravljanje
industrijsko-proizvodne dejavnosti.
II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom
javne dražbe predložijo komisiji naslednje
dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, izpisek iz
ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki
jo bodo dražili, vplačano na transakcijski
račun Mestne občine Murska Sobota, št.
01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin
v SOIC«,
– notarsko overjeno izjavo, da bo na
pridobljenem zemljišču zgradil objekt,
ki bo izključno namenjen za opravljanje
industrijsko-proizvodne dejavnosti,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
viša ceno je 2.000 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je
predmet dražbe.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 8 dneh
po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo
in kupnino poravnati v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne
brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi.
Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade
vplačana varščina v korist Mestne občine
Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«.
7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti
stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka
pred izdajo gradbenega dovoljenja.
8. Uspešni dražitelj – kupec je dolžan
začeti z gradnjo na zemljišču, najpozneje
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do 31. 7. 2010. Rok začetka gradnje in gradnje objekta za opravljanje industrijsko-pro
izvodne dejavnosti, sta bistveni sestavini
prodajne pogodbe. Mestna občina Murska
Sobota si na nepremičninah pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je upravičena
do 31. 12. 2010 zahtevati od kupca prodajo
nepremičnine po enaki ceni kot jo je kupil
na dražbi, v primeru da ne prične z gradnjo
objekta do 31. 7. 2010. Odkupna pravica se
vpiše v zemljiško knjigo istočasno z vpisom
lastninske pravice na kupca.
9. V izklicni ceni niso vključene davščine,
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
10. Mestna občina Murska Sobota lahko
na podlagi tega razpisa postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
11. Javna dražba bo v ponedeljek, 16. 11.
2009 ob 12. uri v sejni sobi urada župana
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje).
Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07
in 94/07).
12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in
o nepremičninah lahko dobijo interesenti na
Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2,
vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po tel.
02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 82/09
Ob-7132/09
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07)
objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. poslovni prostor št. A2, ulični na
Koroški cesti 53, v izmeri 26,05 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka
poslovnega prostora: 29.E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/2, k.o.
Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis
etažne lastnine izveden. Poslovni prostor
ni zaseden.
Izklicna cena: 34.170,00 €;
2.2. poslovni prostor št. A3, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 53, v izmeri
41,50 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 30.E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/3, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 40.545,00 €;
2.3. poslovni prostor št. E1, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 57, v izmeri
84,88 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 129. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/31, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 79.390,00 €;
2.4. poslovni prostor št. E2, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 57, v izmeri
48,90 m2, številka stavbe: 2171, identifika-
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cijska številka poslovnega prostora: 130. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/32, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 47.770,00 €;
2.5. poslovni prostor št. E3, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 57, v izmeri
47,65 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 131. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/33, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 46.580,00 €;
2.6. stavba na Ključavničarski ulici BŠ in
sicer: stavba (stavbišče v izmeri 125,00 m2),
številka stavbe 2121, dvorišče v izmeri
17,00 m2, oboje parcelna št. 1949/1, št. ZK
vložka 431, k.o. Maribor - Grad. Stavba ni
zasedena.
Izklicna cena: 102.807,50 €;
2.7. stavba na Sokolski ulici 19, (stavbišče v izmeri 266 m2), številka stavbe 573,
parcelna številka 1075, št. ZK vložka 2135,
k.o. Studenci. Stavba je zasedena z najemnikom. Dostop do predmetne stavbe je
preko parcele št. 1949/2 (služnost dostopa
ni urejena).
Izklicna cena: 90.780,00 €;
2.8. poslovni prostor – lokal št. 2 in 2a
v kleti objekta na Sokolski ulici 44, v izmeri
28,90 m2, številka stavbe: 601, identifikacijska številka 27.E, parcelna številka 849/1,
št. ZK podvložka 190/2, k.o. Studenci. Za
predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 16.490,00 €;
2.9. poslovni prostor v pritličju objekta
Ulica Staneta Severja 7, prostor v izmeri
78,93 m2, številka stavbe: 1366, parcelna
številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp.
Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne
lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.
Izklicna cena: 48.195,00 €;
2.10. poslovni prostor v pritličju objekta
Ulica Staneta Severja 7a, prostor v izmeri
64,93 m2, številka stavbe: 1366, parcelna
številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp.
Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne
lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.
Izklicna cena: 39.610,00 €;
2.11. poslovni prostor v pritličju objekta Focheva ulica 41, prostor v izmeri
296,18 m2, številka stavbe 2443, parcelna
številka 1633, št. ZK vložka 1376, k.o. Tabor.
Za predmetni objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor
ni zaseden.
Izklicna cena: 178.330,00 €;
2.12. poslovni prostor v pritličju objekta na Metelkovi ulici 26, prostor v izmeri
132,90 m2, številka stavbe 3005, parcelne
številke 2483/1, 2483/2, 2484/1 in 2484/2,
št. ZK vložka 1348, k.o. Tabor. Za predmetni
objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 92.055,00 €;
2.13. poslovni prostor v pritličju objekta na Metelkovi ulici 28, prostor v izmeri
277,50 m2, številka stavbe 3005, parcelne
številke 2483/1, 2483/2, 2484/1 in 2484/2,
št. ZK vložka 1348, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor je zaseden
z najemnikom.
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Izklicna cena: 156.060,00 €
2.14. garaža na Prvomajski ulici 31, v izmeri 16,00 m2, parcelna št. 348/27, št. stavbe 1063, št. ZK vložka 1622, k.o. Tezno. Za
predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garaža je zasedena z najemnikom.
Izklicna cena: 4.590,00 €;
III. Znesek višanja: znesek višanja za
vse nepremičnine je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
opravljeni ponovni javni dražbi podpisati
prodajno pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od
sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni
pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne
dražbe: ponovna javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba – soba generala Rudolfa Maistra
215/II), Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne
18. 11. 2009 ob 11. uri.
VII. Višina varščine
Dražitelji morajo do vključno 16. 11. 2009
plačati varščino v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer:
– za nepremičnine pod zap. št. od 2.1.
do vključno 2.5. na transakcijski račun
Mestne četrti Koroška vrata Maribor – št.:
01270-6450823734-UJP Urad Slovenska
Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št. __«.
– za nepremičnine pod zap. št. od 2.6. do
vključno 2.14. na transakcijski račun Mestne
občine Maribor – št.: 01270-0100008403-UJP
Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo
varščine za nepremičnino pod št. __«.
Navedba zaporedne številke pod katero
je navedena nepremičnina je obvezna.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10
dni po opravljeni dražbi.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
se varščina zadrži. Organizator ponovne
javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru,
če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali
ne plača kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na ponovni 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.
– Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz
registra društev pri upravni enoti (društva) in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Fizične osebe morajo predložiti fotokopijo dokazila o državljanstvu oziroma izvirnik
osebnega dokumenta na vpogled ter potr-
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dilo o plačanih davkih in prispevkih, samostojni podjetniki pa še izpisek iz poslovnega
registra Slovenije.
– 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 morajo predložiti lastno
izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
– Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet
javne dražbe.
– Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila ponovne javne
dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
– Pri nepremičninah pod zaporedno št.
2.7., 2.9., 2.10. in 2.13. v izklicni ceni ni zajeta cena opreme, ki se nahaja v poslovnih
prostorih in je last najemnika oziroma prejšnjega najemnika.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe.
– 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 posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Mestne občine
Maribor.
XI. Informacije:
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
02/22-01-411. Ogled nepremičnin bo mogoč
na naslednji način:
Ura

11. 11. 2009

Sokolska ulica 19
Sokolska ulica 44

9.00–9.30
9.00–9.30

Ulica Staneta Severja 7
Ulica Staneta Severja 7a

9.50–10.20

Koroška cesta 53
Koroška cesta 57
Ključavničarska ulica BŠ
Focheva ulica 41

9.00–10.00

Metelkova ulica 26
Metelkova ulica 28
Prvomajska ulica 31
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Št. 478-26/2009-3
Ob-7162/09
Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta
14, Hrpelje, 6240 Kozina, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur.
l. RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2009
in Letnega načrta pridobivanja in prodaje
stvarnega premoženja za leto 2009

Lokacija

11. 11. 2009

Stran

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika javni razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne plačana varščina, brez
zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor

Datum

10. 11. 2009
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10.30–11.00
10.30–11.00
11.00–11.30
12.00–12.30

prodajo nepremičnin
po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, Kozina.
2. Opis predmeta prodaje: parc. št.
266/2, k.o. Gradišče, stavba 66 m2 in dvorišče 415 m2.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena: za nepremičnino parc.
št. 266/2, k.o. Gradišče, je izklicna cena
17.700,00 EUR.
Izklicna cena je določena v skladu z oceno vrednosti nepremičnine, ki jo je v avgustu 2009 izdelal pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti nepremičnin Boris Rep, univ.dipl.
gradb. inž.
5. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za nepremičnine je 500 EUR.
6. Način in rok plačila kupnine: uspeli
dražitelj mora celotno kupnino plačati v roku
8 dni od sklenitve pogodbe na TRR Občine
Hrpelje - Kozina, pri čemer se znesek nakazila zmanjša za že vplačano višino varščine.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
Kupnino bo kupec poravnal na TRR Občine Hrpelje - Kozina, št. 01235–0100006141,
odprt pri Banki Slovenije.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške
notarskega zapisa pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na njegovo ime
in v njegovo korist, ti stroški niso všteti v izklicni ceni.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na sedežu Občine Hrpelje - Kozina v Hrpeljah, na naslovu Reška cesta
14, v sejni sobi, in sicer dne 17. 11. 2009
ob 13. uri.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati kot je določeno v točki 10 ter predložiti potrdilo o plačilu
varščine, ki naj bo potrjeno s strani banke.
8. Višina varščine, ki jo je potrebno položiti pred pričetkom dražbe je 10% izklicne
cene, kar znaša 1.770,00 €.
Varščino je potrebno nakazati pred pričetkom javne dražbe na TRR Občine Hrpelje - Kozina, in sicer: TRR, št. 01235
0100006141, odprt pri Banki Slovenije, namen nakazila varščina za dražbo z navedbo
parcelne številke.
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Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom,
ki na javni dražbi niso uspeli, pa se varščina
vrne brez obresti v roku 10 dni po zaključku
javne dražbe. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži
varščino.
9. Prodajalec pozove kupca najpozneje v roku 8 dni po zaključku javne dražbe
k podpisu pogodbe. Kolikor se kupec ne odzove na poziv in ne sklene pogodbe oziroma
svoje odsotnosti na dan podpisa pogodbe
predhodno ne opraviči, se šteje, da je neupravičeno odstopil od nakupa in prodajalec
obdrži varščino. Če kupec v roku osmih dni
od dneva podpisa pogodbe ne plača kupnine se pogodba razdre, pri čemer prodajalec
obdrži varščino.
10. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, kjer je podpis pooblastitelja overjen pri notarju, fizična oseba pa se izkaže
z osebnim dokumentom.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane (dražitelj je dolžan pred
nastopom na javni dražbi podpisati izjavo,
da se je seznanil s pravnim in dejanskim
stanjem nepremičnine),
– na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno,
– javna dražba je končana, ko voditelj
dražbe ponovi trikrat najvišjo ponujeno
ceno.
– javno dražbo bo izvajala komisija, imenovana s strani župana.
– ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. Morebitne ugovore
reši komisija v roku 3 dni od dneva javne
dražbe.
– če sta dražitelja dva ali več, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev
ne zviša cene.
12. Prehod lastništva: po poplačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških,
se bo kupcu nepremičnina izročila v last in
posest s pravico vknjižbe lastninske pravice
na kupljeni nepremičnini v zemljiško knjigo.
Do poplačila celotne kupnine ostane posestnik in lastnik prodajalec ter obdrži v svoji
posesti sklenjeno kupoprodajno pogodbo,
ki jo kupcu izroči, ko mu ta predloži potrdilo
o plačilu celotne kupnine.
13. Ustavitev postopka: komisija oziroma prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
ustavi brez posebne obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, pri čemer se
dražiteljem povrne vplačana varščina brez
obresti v roku 10 dni.
14. informacije: za dodatne informacije
v zvezi z nepremičnino in ogledom le-te, se
lahko obrnete na Andreja Bolčiča, Občina
Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, Kozina, tel. 05/680-0150, e-pošta: andrej.bolcic@hrpelje.si.
Občina Hrpelje - Kozina
Št. 413-3/2009
Ob-7180/09
Občina Cerkvenjak v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07),
objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno dražbo
za prodajo premičnin in nepremičnin
v Občini Cerkvenjak
1. Organizator javne dražbe: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin in nepremičnin po metodi javne dražbe.
3. Predmet javne dražbe, opis predmeta
javne dražbe in izklicna cena:
A. premičnine:
1. Rabljen snežni plug SPH 25, letnik
2007, proizvajalec Lešnik Lenart d.o.o.,
odlično ohranjen v brezhibnem tehničnem
stanju, dvodelni plug širine 2.500 mm, lemeži iz hardox jekla; brez traktorskega vpetja,
označen pod zap. št. 1.
Izklicna cena: 2.500,00 EUR brez DDV.
Najnižji znesek višanja je 100,00 EUR.
2. Rabljen snežni plug SPH 25, letnik
2007, proizvajalec Lešnik Lenart d.o.o.,
odlično ohranjen v brezhibnem tehničnem
stanju, dvodelni plug širine 2.500 mm, lemeži iz hardox jekla; brez traktorskega vpetja,
označen pod zap. št. 2.
Izklicna cena: 2.500,00 EUR brez DDV.
Najnižji znesek višanja je 100,00 EUR.
3. Rabljen vrtni traktor, letnik 2002, pro
izvajalec CASTLE GARDEN, tip TP22,
22 KM, širina kosišča 120 cm, solidno ohranjen, redno servisiran.
Izklicna cena: 450,00 EUR brez DDV.
Najnižji znesek višanja je 50,00 EUR.
B. nepremičnine:
4. zemljišče parc. št. 11/1, travnik v izmeri 426 m2 in zemljišče parc. št. 12/5, travnik
v izmeri 292 m2, pripisani vl. št. 470 k.o.
Cerkvenjak – stavbni zemljišči se prodajata v kompletu in sta komunalno opremljeni
(cesta, vodovod, kanalizacija), namenjeni za individualno stanovanjsko gradnjo,
odlična lega v centru naselja Cerkvenjak
z oddaljenostjo od priključka na avtocesto
ca. 1,5 km;
Izklicna cena: 19.800,00 EUR brez DDV.
Najnižji znesek višanja je 200,00 EUR.
Zemljišči sta naprodaj po načelu videnokupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva (davek, overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec. Kupnina
ne zajema stroškov povezanih z ureditvijo
komunalne opreme zemljišč in morebitnih
drugih davkov in prispevkov.
4. Način prodaje in način ter rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v enkratnem znesku na račun Občine Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, št.
01353-0100010641, odprt pri UJP Slovenska Bistrica v roku osem dni po podpisu
pogodbe in izstavitvi računa. Pogodbo mora
kupec podpisati v 15 dneh po končani dražbi. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V nasprotnem primeru se pogodba šteje za
razdrto, varščina se v tem primeru kupcu
ne vrne. Po poplačilu celotne kupnine se
bo kupcu nepremičnina oziroma premičnina
izročila v posest, za nepremičnine pa bo podan predlog za vknjižbo lastninske pravice
v zemljiško knjigo. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na njegovi strani, Občina Cerkvenjak zadrži njegovo varščino.
5. Potek javne dražbe
Javna dražba bo izvedena v soboto, dne
14. novembra 2009, v sejni sobi (pritličje)
Občine Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236
Cerkvenjak in sicer:
pod A (premičnine) – ob 10. uri;
pod B (nepremičnine) – ob 10.30.

V primeru, da vsi predmeti ne bodo prodani na prvi dražbi, se bo do prodaje vseh
predmetov vsako naslednjo soboto izvedla
ponovna dražba ob enakem času in enakih pogojih (izklicna cena in drugi pogoji
se ne spreminjajo). Informacijo o morebitni
ponovni dražbi je možno pridobiti na tel.
02/729-57-00, e-pošta: obcina@cerkvenjak.si ali na spletni strani http://www.cerkvenjak.si (pod rubriko aktualno).
Dražbo bo vodila za to pooblaščena komisija.
Prodaja bo potekala po načelu videnokupljeno, zato morebitne reklamacije po
sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Na javni dražbi uspe ponudnik, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za posamezni predmet
prodaje je končana, ko voditelj dražbe trikrat
neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
V primeru, če je ponudnik samo eden, je
predmet dražbe prodan za izklicno ceno.
Ponudba dražitelja veže do zaključka
dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti.
6. Višina varščine: dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni nakazati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na račun
Občine Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236
Cerkvenjak, št. 01353-0100010641, odprt
pri UJP Slovenska Bistrica, z navedbo »JD
– varščina – za predmet pod št. __«.
Izbranemu dražitelju se varščina vračuna
v kupnino, drugim pa se vplačana varščina
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne
dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne
pristopi, se mu varščina ne vrne.
7. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe: ogled predmetov javne dražbe bo potekal po predhodni najavi, dne 11. 11. 2009 od 9. do
10. ure in od 16. do 17. ure ali izjemoma
izven termina po predhodnem dogovoru.
Za dodatne informacije v zvezi z ogledom
in podrobnejše podatke v zvezi s prijavo
in izvedbo javne dražbe se obrnite na Vito
Kraner, Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25,
2236 Cerkvenjak, tel. 02/729-57-00, e-pošta: obcina@cerkvenjak.si.
8. Opozorilo – ustavitev postopka: Občina Cerkvenjak si pridržuje pravico, da
z nobenim prijavljenim ponudnikom ne
sklene pogodbe oziroma lahko komisija za
vodenje in nadzor prodaje nepremičnin začeti postopek kadarkoli brez odškodninske
odgovornosti, do sklenitve pravnega posla
ustavi.
9. Pogoji javne dražbe: na javni dražbi
lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki pred pričetkom javne dražbe Občini
Cerkvenjak predložijo po pošti ali osebno
v sprejemno pisarno pisno vlogo, najkasneje do petka dne 13. 11. 2009 do 12. ure. Za
pravočasno vlogo velja samo vloga, ki bo
prejeta do navedenega datuma in ure. Za
vse morebitne ponovitve dražbe velja vsak
naslednji petek do 12. ure.
K pisni vlogi morajo obvezno predložiti
naslednja potrdila:
1. prijavo na javno dražbo z navedbo naziva in sedeža pravne osebe oziroma
imena, priimka in prebivališča fizične osebe,
davčne številke ali ID za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko
(velja za pravne in fizične osebe),
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2. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (velja za pravne osebe in s.p. – tuja
pravna oseba mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
3. potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri
notarju s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranega TRR),
4. pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je dražitelj pooblaščeni zastopnik
pravne ali fizične osebe (velja za pravne in
fizične osebe),
5. kopijo dokazila o plačani varščini
za predmet javne dražbe (velja za pravne in
fizične osebe),
6. kopijo osebne izkaznice ali drug
osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci; na javni dražbi istovetnost izkažejo z originalom).
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali vseh
pogojev točke, bodo po sklepu komisije, ki
bo vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Zoper postopek javne dražbe in odločitve
komisije ni mogoč ugovor ali pritožba.
Premičnine in nepremičnine bodo prodane po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih
pogodb ne bodo upoštevane.
9. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 94/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07).
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani
http://www.cerkvenjak.si (pod rubriko aktualno).
Občina Cerkvenjak
Št. 478-7/2009
Ob-7203/09
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, na podlagi 19. in 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter na
podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2,
27/08 – odločba US RS in 76/08), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Krško
Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je:
Počitniški apartma št. 527/2 v Nerezinah
(naselje Bučanje), otok Lošinj, Republika
Hrvaška (leto izgradnje 1984), ki sestoji iz
bivalnega prostora, v izmeri 16,00 m2, spalnice št. 1, v izmeri 9,80 m2, spalnice št. 2,
v izmeri 9,50 m2, kuhinje – niše, v izmeri 3,50 m2, kopalnice z WC-jem, v izmeri
3,50 m2 in zunanje terase, v izmeri 2,08 m2,
skupaj, v izmeri 43,38 m2.

Nepremičnina je v lasti Občine Krško in
se prodaja skupaj z notranjo opremo, s fundusom, komunalno opremo (naprave individualne in kolektivne ureditve) in brez pripadajočega zemljišča ter zunanje ureditve.
Nepremičnina se nahaja v objektu (grupi
hiš) z 10 apartmaji in se sestoji iz pritličja,
nadstropja in neizkoriščenega podstrešja.
Objekt leži ob asfaltni cesti št. 500, ki vodi
od recepcije do novega počitniškega naselja Bučanje s prelepim pogledom na morski
zaliv in otok Cres ter Velebit.
Dostop do naselja je zagotovljen z glavne državne ceste Cres–Osor–Nerezine–Mali Lošinj, mimo recepcije, ki je na vhodu
v počitniško naselje.
V naselju so v večini počitniške hišice in
manjše število zgradb z apartmaji.
Avtobusna postaja, pošta, banka in trgovine so oddaljeni od objekta manj kot 2 km.
Parkiranje je urejeno pred počitniškim
objektom.
Čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 18. 11. 2009 z začetkom ob
12. uri v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta
krških žrtev 14, Krško.
Izklicna cena
Izklicna cena za predmet prodaje znaša
73.112,51 EUR.
Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
500,00 EUR.
Davek ni vključen v ceno in ga plača
kupec.
Plačilni pogoji
S kupcem, najugodnejšim dražiteljem
predmeta prodaje, bo v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe, sklenjena kupo
prodajna pogodba s plačilom kupnine v roku
8 dni od podpisa pogodbe.
Kupnina se plača na podračun EZR
prodajalke, odprt pri Banki Slovenije, št.
011000100008197. Plačilo kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega
posla.
Višina varščine: dražitelji morajo do javne dražbe plačati varščino v višini 10% od
izklicne cene predmeta prodaje na podračun
EZR prodajalke, odprt pri Banki Slovenije,
št. 011000100008197 in se pri plačilu kavcije sklicevati na predmet prodaje (navedba
predmeta prodaje).
Drugi pogoji in ogled predmeta prodaje
– ogled predmeta javne dražbe bo po
predhodni najavi potekal dne 6. 11. 2009
od 12. do 13. ure. Za dodatne informacije
v zvezi z ogledom nepremičnine se obrnite na Planinc Petra, Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, Krško, tel. 07/49-81-355,
e-pošta: peter.planinc@krsko.si,
– za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se
obrnite na Cvelbar Kastelic Karmen, Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, tel.
07/49-81-291, e-pošta: karmen.cvelbar-kastelic@krsko.si,
– vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani www.
krsko.si pod rubriko: razpisi in objave,
– župan Občine Krško ali pooblaščena
oseba s soglasjem predstojnika, lahko do
sklenitve pravnega posla, postopek javne
dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške,
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin,
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– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo,
ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke),
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
originalno potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TTR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njeni državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imela blokiranega TRR),
– pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni
zakoniti zastopnik,
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
originalno dokazilo o plačani varščini,
– dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka,
– za predmet prodaje bo izbran dražitelj,
ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo
ceno,
– če izbran dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
vplačana kavcija ostala prodajalcu,
– uspelemu dražitelju za predmet prodaje se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim
pa bodo kavcije vrnjene brez obresti v 10
dneh po opravljeni javni dražbi,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za predmet prodaje, je izključena,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico
na predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, overitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo) plača kupec,
– nepremičnina bo prodana po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Občina Krško
Ob-7259/09
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi 19. in 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. do
42. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06
in 139/06) in sprejetega Letnega programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja
za leto 2009 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnega premoženja
Občine Litija
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks
01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.
2. Opis predmeta prodaje so:
a) Zemljiške parcele ob Savski poti v Litiji, 184/19, dvorišče v izmeri 1678 m2, 184/9,
poslovna stavba v izmeri 711 m2 (prodaja se
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stavbišče brez objekta) in 184/21, dvorišče
v izmeri 543 m2, vpisane v z.k. vl. št. 50,
k.o. Litija, prodajalec namerava na zemljiški parc.184/21, k.o. Litija, zgraditi razbremenilnik in ostale vode za potrebe gradnje
centralne čistilne naprave, zato bo istočasno
ustanovljena služnostna pravica za potrebe
gradnje omenjenih objektov v korist občine,
kakor tudi služnostna pravica za kanalizacijo, ki se že nahaja na tej nepremičnini.
b) Zemljiške parcele ob glavni cesti G2
– 108 Litija – Zagorje (v bližini krožišča pri
Merkurju), 170/2, poslovna stavba v izmeri 9 m2 in travnik v izmeri 47 m2, parc. št.
987/6, pot v izmeri 29 m2, 987/5 travnik
v izmeri 48 m2, parc. št. 169/2, travnik v izmeri 69 m2, parc. št. 168/5, njiva v izmeri
58 m2, parc. št. 987/17, pot v izmeri 27 m2
in parc. št. 127/54, travnik v izmeri 292 m2
vpisane v z.k. vl.št. 560, k.o Litija.
c) Zemljiška parcela na Prečni ulici v Litiji, 1338/16, gozd v izmeri 649 m2, vpisana
v z.k. vl.št. 522, k.o. Hotič. Na predmetni
parceli se nahaja cevovod javnega sistema
oskrbe z vodo Litija in hidrant ter cevovod
javne kanalizacije, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek javnega sistema oskrbe z vodo Litija in hidrant ter
za javno kanalizacijo v korist občine.
d) Zemljiška parcela 200/4, pašnik v izmeri 1184 m2, vpisana v z.k. vl.št. 956, k.o.
Litija. Na predmetni parceli poteka javna
kanalizacija Litija, zato bo istočasno ustanovljena tudi služnost za javno kanalizacijo
Litija v korist občine.
e) Del zemljiške parcele 1346/11 v izmeri 300 m2 (prodaja se del zemljišča, kjer ni
gospodarskih poslopij), vpisana v z.k. vl.št.
522, k.o. Hotič. Na predmetni parceli poteka
cevovod javnega sistema oskrbe z vodo Litija in kabel javne razsvetljave s svetilkami,
zato bo istočasno ustanovljena služnostna
pravica za potek javnega sistema oskrbe
z vodo Litija in služnostna pravica za javno razsvetljavo s svetilkami v korist občine. Na predmetni nepremičnini je vknjižena služnost za gradnjo nizkonapetostnega
elektroenergetskega zemeljskega priključka
v korist Elektra Ljubljana d.d.
f) Del zemljiške parcele 1346/2, v izmeri
1000 m2 (brez dela zemljišča, kjer je predvidena gradnja razbremenilnika visokih voda
in črpališče), vpisana v z.k. vl.št. 1782, k.o.
Hotič. Na predmetni parceli poteka javna
kanalizacija Litija, cevovod javnega sistema oskrbe z vodo Litija in hišni vodovodni
priključek, AB jašek 2x, podzemni hidrant in
kabel javne razsvetljave s svetilko, zato bo
istočasno ustanovljena služnost za potek
javne kanalizacije Litija, za potek cevovoda javnega sistema oskrbe z vodo Litija in
hišni vodovodni priključek, za AB jašek 2x,
za podzemni hidrant in za kabel javne razsvetljave s svetilko v korist občine. Na predmetni nepremičnini je vknjižena služnost za
gradnjo nizkonapetostnega elektroenergetskega zemeljskega priključka v korist Elektra Ljubljana d.d.
g) Zemljiška parcela v naselju Kresnice,
183/1, travnik v izmeri 2238 m2, vpisana
v z.k. vl.št. 419, k.o. Kresnice. Na predmetni
parceli se nahaja cevovod javnega sistema
oskrbe z vodo in cevovod javne kanalizacije,
zato bo istočasno ustanovljena služnostna
pravica za potek javnega sistema z vodo in
javne kanalizacije v korist občine.
h) Zemljiška parcela v naselju Kresnice, 184/3, travnik v izmeri 1573 m2 vpisana
v z.k. vl.št. 419, k.o. Kresnice. Na predmetni
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parceli se nahaja cevovod javnega sistema
oskrbe z vodo in cevovod javne kanalizacije,
zato bo istočasno ustanovljena služnostna
pravica za potek javnega sistema z vodo in
javne kanalizacije v korist občine.
i) Zemljiška parcela na naslovu Rudarska ulica 4 v Litiji, 34, ki obsega stavbo v izmeri 75 m2, dvorišče v izmeri 63 m2 in njivo
v izmeri 56 m2, vpisana v z.k. vl.št. 37, k.o.
Litija. Stavba je v rušenem stanju.
j) Dvosobno stanovanje v Dolenjskih Toplicah, Ulica Maksa Henigmana 55, 8. E,
vpisano v z.k. podvl. št. 872/8, k.o. Toplice,
v izmeri 44,45 m2.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje
pod a), je izklicna cena 205.000,00 EUR
brez vključenega DDV-ja, dražitelji lahko
dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000,00
EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna
cena nepremičnin ne vsebuje 20% DDVja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača
kupec.
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje
pod b), je izklicna cena 35.000,00 EUR brez
vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnin ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod c), je izklicna cena 57.000,00 EUR brez
vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod d), je izklicna cena 54.000,00 EUR brez
vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod e), je izklicna cena 21.000,00 EUR brez
vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod f), je izklicna cena 70.000,00 EUR brez
vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod g), je izklicna cena 156.660,00 EUR
brez vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000,00
EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna
cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV-ja,
ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača
kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod h), je izklicna cena 110.110,00 EUR
brez vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000,00
EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna
cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV-ja,
ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača
kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod i), je izklicna cena 25.000,00 EUR brez

vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki so predmet prodaje
pod j), je izklicna cena 65.000 EUR brez
vključenega davka na promet nepremičnin,
dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik
zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek
višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 2% davka na promet nepremičnin in ga
plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491, v osmih
dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za
razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih
s pravnim poslom.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 16. 11. 2009 v veliki sejni
sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 13
uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti
na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija,
posredovati prijavo za udeležbo na dražbi.
Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče
Občine Litija, najkasneje do 16. 11. 2009,
do 12. ure.
7. Višina varščine: interesenti so dolžni
najkasneje do 16. 11. 2009, do 11. ure,
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
na transakcijski račun Občine Litija, št.
01260-0100002491, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za nepremičnine pod
a) oziroma b) oziroma c) oziroma d) oziroma
e) oziroma f) oziroma g) oziroma h) oziroma
i) oziroma j).
Najugodnejšemu dražitelju bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino
za nepremičnino oziroma nepremičnine, ki
je/so predmet razpisa javne dražbe in se
javne dražbe ne udeleži, se varščina ne
povrne.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom premoženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija,
na tel. 01/89-63-458 ali na e-naslovu: manja.sarbek@litija.si.
9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje za posamezne nepremičnine, ki
so predmet javne dražbe, vse do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se dražiteljem
povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki premoženja ter se pravočasno prijavijo tako da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni – za pravne
osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta –
za fizične osebe,
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– predložijo potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih,
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
za pravne osebe in s.p.,
– predložijo davčno številko za fizične
osebe ali identifikacijsko številko za DDV
za pravne osebe,
– predložijo overjeno pooblastilo (pri
upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na
javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
Vse listine je potrebno priložiti v izvirniku
ali pa kopijo listine overjeno pri upravni enoti
ali pri notarju. Organizator bo pravočasno
potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom
dražbe.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija, imenovana
pri županu,
– draži lahko tisti, ki se je pravočasno,
to je do vključno 16. 11. 2009, do 12. ure,
prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 10. točko,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
overjeno pooblastilo s strani upravne enote
ali notarja,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je premoženje prodano za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnine niso prodane,
če eden ne zviša cene,
– če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko, odstopi od dražbe, varščina
zapade v korist občine,
– dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe (morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe),
– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo), kakor tudi 20% DDV oziroma davek na promet nepremičnin, plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
Občina Litija
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Razpisi delovnih mest
Ob-7087/09
Na podlagi Statuta Skupnosti zavodov Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/09) razpisuje Združenje
zdravstvenih zavodov Slovenije, Njegoševa 8, Ljubljana, delovno mesto
direktorja/ice za 4-letno mandatno obdobje.
Za direktorja/ico Združenja je lahko imenovana oseba, ki poleg pogojev, določenih
v zakonu, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodilnih delovnih mestih,
– da pozna delovanje sistema zdravstva
in zdravstvene dejavnosti v Sloveniji,
– da predloži usmeritve delovanja Združenja.
Kandidati/ke naj pošljejo svoje prijave
z dokazili v roku 8 dni od objave na naslov:
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije,
Njegoševa 8, 1000 Ljubljana, s pripisom na
kuverti: »Za razpis«.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni najkasneje v 30 dneh od objave razpisa. Kandidati se lahko seznanijo z delovanjem Združenja na spletni strani http://www.zdrzz.si/.
Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije
Št. 110-43/2009
Ob-7122/09
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
73/08 Odl. US):
a) 2 prosti mesti okrožnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Celju.
II. na podlagi prvega odstavka 19. člena,
v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 73/08
Odl. US):
a) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Celju.
Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
K II/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu, v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 73/08 Odl.
US), mora prijava kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca oziroma pomočnika okrožnega
državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
oziroma pomočnika državnega tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
tožilsko funkcijo oziroma funkcijo pomočnika
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni
po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-55/2009
Ob-7123/09
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
73/08 Odl. US):
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu, v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 73/08 Odl.
US), mora prijava kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter

– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata
za tožilsko funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa
od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni
po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 69/09
Ob-7125/09
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) in Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08,
58/09 in 64/09) ter sklepa 8. seje Sveta vrtca Vrtca Viški gaj, Svet vrtca Vrtca Viški gaj
razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca Viški gaj izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92. in 107.a členom Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št.
16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 in 64/09) in 40.
člena Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2 in 25/08) ter 56. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) in 28.
člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o vrtcih – ZVrt-D (Uradni list RS, št.
25/08), in sicer da:
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskih programih za pridobitev izobrazbe
prve stopnje oziroma raven izobrazbe, ki
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve
stopnje oziroma izobrazbo po prehodnih določbah ZVrt,
2. izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja
ali za svetovalnega delavca v vrtcu,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po
začetku mandata,
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7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost,
11. predloži svoj program vodenja Vrtca
Viški gaj, Reška ulica 31, 1000 Ljubljana.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09 in 64/09).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca Viški gaj,
Ljubljana.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden pričetek dela je s 1. 2. 2010.
Kandidati lahko v roku 15 dni od objave
tega razpisa na naslov: »Svet vrtca Vrtca
Viški gaj, Reška ulica 31, 1000 Ljubljana«,
z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja«
pošljete popolno pisno prijavo z navedbo
kratkega življenjepisa, programom vodenja
in s priloženimi overjenimi kopijami dokazil
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje
o nekaznovanosti in pristojnega okrajnega
sodišča o ne pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 in
64/09), ki ne sme biti starejše od 15 dni.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo
o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet vrtca Vrtca Viški gaj
Št. 11
Ob-7126/09
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) Svet zavoda Glasbene šole Sevnica, Cesta na grad
22, 8290 Sevnica, razpisuje delovno mesto
ravnatelja / ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
in št. 36/08).
Izbran kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 28. 4. 2010.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost) in program vodenja
zavoda, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet glasbene šole Sevnica, Cesta na grad 22, 8290 Sevnica, s pripisom za
razpis ravnatelja/-ice.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Sevnica
Št. 472/09
Ob-7127/09
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3 in 65/08, v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za kulturo, Maistro-

va ulica 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj
za položaj
direktorja arhiva Republike Slove
nije.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno izobrazbo, smer
zgodovina;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit iz arhivske dejavnosti;
– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Zaželena znanja, sposobnosti in lastnosti:
– poznavanje razvoja in struktur institucij
po posameznih področjih,
– poznavanje vrst dokumentarnega in
arhivskega gradiva po posameznih področjih,
– poznavanje sistemov poslovanja z dokumentarnim gradivom,
– znanje pravilne uporabe jezika in arhivske strokovne terminologije,
– usposobljenost za delo s strankami,
– usposobljenost za organizacijo in vodenje dela notranjih organizacijskih enot,
– znanje računalniških programov s področja dela,
– znanje tujega jezika.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se
zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
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ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
4. Izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz arhivske dejavnosti.
5. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za kulturo
pridobitev podatkov iz 1. točke iz uradne
evidence.
6. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »TAJNO« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – UPB 2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
III. Posebna natečajna komisija bo
kandidate preverjala v skladu s Standardi
strokovne usposobljenosti, merili za izbiro
in metodami preverjanja usposobljenosti
uradnikov na položajih v državni upravi, ki
jih je določil Uradniški svet (standardi št.
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne
22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stani Ministrstva za javno upravo -http://www.
mju.gov.si/.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranem na javnem natečaju, ki pred tem ni imel
statusa uradnika, pa bo sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas, za obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar
na sedežu organa v sestavi Ministrstva za
kulturo, Arhiva Republike Slovenije, Zvezdarska 1, Ljubljana. Najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj je izbrani
kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15
dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 478-83-45 ali Renata Pečaver, tel. 478-16-71. Za morebitna
vprašanja v zvezi z vsebino dela se obrnite
na Ministrstvo za kulturo, Tjaša Cvetkovič,
tel. 369-58-72.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za kulturo
Št. 473/09
Ob-7128/09
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 63/07– UPB3, 65/08; v nadaljevanju: ZJU) Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, Ljubljana objavlja javni natečaj za
položaj

Stran

2744 /

Št.

86 / 30. 10. 2009

generalnega direktorja Direktorata za
kulturni razvoj in mednarodne zadeve
v Ministrstvu za kulturo.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali
magisterijem ali magistrsko izobrazbo (II.
bolonjska stopnja izobrazbe);
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6.
člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje
delovna doba na delovnem mestu, za katero
se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
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4. Izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita iz upravnega
postopka, iz katere mora biti razvidna stopnja zahtevnosti izpita (stopnja izobrazbe
ob opravljanju) in ustanova v okviru katere
je bil izpit opravljen.
5. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za kulturo
pridobitev podatkov iz 1. točke iz uradne
evidence.
6. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »TAJNO« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – UPB 2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
III. Posebna natečajna komisija bo
kandidate preverjala v skladu s Standardi
strokovne usposobljenosti, merili za izbiro
in metodami preverjanja usposobljenosti
uradnikov na položajih v državni upravi, ki
jih je določil Uradniški svet (standardi št.
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne
22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stani Ministrstva za javno upravo -http://www.
mju.gov.si/.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranem na javnem natečaju, ki pred tem ni imel
statusa uradnika, pa bo sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas, za obdobje petih
let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Maistrova ulica 10.
Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj je izbrani kandidat dolžan
pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15 dni
od dne objave v Uradnem listu Republike
Slovenije ali v dnevnem časopisu. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 478-83-45 ali Renata Pečaver, tel. 478-16-71. Za morebitna

vprašanja v zvezi z vsebino dela se obrnite
na Ministrstvo za kulturo, Tjaša Cvetkovič,
tel. 369-58-72.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za kulturo
Ob-7181/09
Svet Centra za socialno delo Kranj, Koroška c. 19, 4000 Kranj na podlagi sklepa
3. seje Sveta Centra za socialno delo Kranj,
z dne 26. 2. 2009, razpisuje delovno mesto
direktorja/ice Centra za socialno delo
Kranj.
Za direktorja/ico je po določilih 34. in 35.
člena Zakona o zavodih, 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu lahko imenovan-a
kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
kandidat-ka nima opravljenega programa za
vodenje, ga mora opraviti najkasneje v roku
enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije, v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima kandidat-ka opravljenega programa za
vodenje, ga mora opraviti najkasneje v roku
enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja.
Zaželeno je, da kandidati-ke predložijo
program razvoja Centra za socialno delo.
Izbrani kandidat-ka bo imenovan-a za
dobo 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratkim življenjepisom pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti
na naslov: Center za socialno delo Kranj,
Koroška c. 19, 4000 Kranj – za razpis.
O izbiri bodo kandidati-ke obveščeni
v zakonitem roku.
Center za socialno delo Kranj
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Druge objave
Št. 430-68/2009-2
Ob-7250/09
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, Ljubljana na podlagi 6. člena Pravilnika
o postopku (so)financiranja in spremljanja
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 23/09), v zvezi z 12. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06-ZDru-1 in
112/07), na podlagi Usmeritev Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za (so)financiranje mladih raziskovalcev v okviru poziva in
razpisa v letu 2009 za sofinanciranje v letu
2010 z dne 7. 10. 2009, št. 630-5/2009/1,
ter na podlagi Pravilnika o usposabljanju
in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, (Uradni list RS, št.
24/06, 5/07, 39/07, 23/09 in 68/09, v nadaljnjem besedilu: pravilnik o MR) objavlja
javni poziv
za predlaganje kandidatov za mentorje
novim mladim raziskovalcem za leto
2010
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega poziva
Predmet Javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim
raziskovalcem za leto 2010 (v nadaljnjem
besedilu: javni poziv) je izbira mentorjev za
mlade raziskovalce, ki bodo začeli z usposabljanjem v letu 2010 na posameznih izbranih raziskovalnih področjih. Okvirni delež
(%) mentorjev novih mladih raziskovalcev
po vedah je določen v Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za
(so)financiranje mladih raziskovalcev v okviru poziva in razpisa v letu 2009 za sofinanciranje v letu 2010 (v nadaljnjem besedilu:
usmeritve MVZT):
Znanstveno področje
Naravoslovne vede
Tehniške vede
Medicinske vede
Biotehniške vede
Družboslovne vede
Humanistične vede
Interdisciplinarna področja
Skupaj

%
29
28
9
9
10
9
6
100

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv: Agencija poziva raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij na agenciji in imajo statusno
obliko »zavod«, da prijavijo kandidate za
mentorje. Na javni poziv se lahko prijavijo
tudi kandidati za mentorje kot posamezniki,
ki imajo delovno razmerje sklenjeno v raziskovalni organizaciji iz prejšnjega stavka
te točke.
4. Cilj javnega poziva: cilj javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje
mladim raziskovalcem je izbrati kakovostne
mentorje mladim raziskovalcem.

5. Pogoji
Pogoji za izbor kandidatov za mentorja
mlademu raziskovalcu so določeni v Pravilniku o usposabljanju in financiranju mladih
raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
(Uradni list RS, št. 24/06, 5/07, 39/07, 23/09
in 68/09 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik
o MR). Navedeni dokument je sestavni del
pozivne dokumentacije ter je objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani agencije.
5.1. Pogoji za kandidata za mentorja
mlademu raziskovalcu
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat
za mentorja mlademu raziskovalcu, so:
– da izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta,
– da aktivno sodeluje v raziskovalnem
programu ali vsaj v enem raziskovalno-razvojnem projektu,
– da je v delovnem razmerju v raziskovalni organizaciji,
– da je od zagovora njegovega doktorata
minilo najmanj štiri leta,
– da v preteklem letu ni dobil novega
mladega raziskovalca v usposabljanje, pri
čemer se navedeni pogoj ne upošteva pri
kandidatu za mentorja, ki je bil v preteklem
letu uvrščen na listo mentorjev in po številu
točk sega v zgornjih 10% izbranih mentorjev
v posamezni vedi ter je v vrhu na raziskovalnem področju.
Mentor ne more usposabljati več kot tri
mlade raziskovalce hkrati. V kvoto treh mladih raziskovalcev se ne štejejo tisti, ki jim
status miruje zaradi starševskega dopusta
oziroma so starševski dopust v času trajanja
statusa mladega raziskovalca že izkoristili.
Kvoto treh mladih raziskovalcev v usposabljanju pri posameznem mentorju agencija
preveri ob podpisu pogodbe o financiranju
raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca.
Pogoj iz drugega odstavka te točke mora
biti izpolnjen ob podpisu pogodbe za novega mladega raziskovalca.
6. Prijava na javni poziv
Prijava na javni poziv se kot Prijavna
vloga na obrazcu ARRS-Prijava/Kandidat za
mentorja/2009 izpolnjuje na spletnem portalu
ARRS eObrazci https://www.arrs.gov.si/eObrazci/. Portal lahko uporabljajo raziskovalci,
vpisani v evidenco raziskovalcev agencije,
skrbniki spletnega portala eObrazci v RO,
zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov
RO in dodatni uporabniki.
Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:
– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA,
SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
– z uporabniškim imenom in geslom
(raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO
ali agencija).
Podrobna obrazložitev postopka prijave
in pridobitve gesla je v prilogi poziva.
Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku, točki 6. in 7. pa tudi v angleškem jeziku (izpolnjen mora biti v obeh
jezikih).

Za posameznega kandidata za mentorja
je lahko vložena le ena prijava ne glede na
to, ali kandidata za mentorja prijavlja RO ali
se kandidat za mentorja prijavlja sam.
7. Merila za ocenjevanje kandidatov za
mentorje
Merila za ocenjevanje kandidatov za
mentorje so definirana v pravilniku o MR in
so sledeča:
– znanstvena kakovost kandidata za
mentorja;
– povezanost raziskovalnega dela kandidata za mentorja z domačimi in tujimi uporabniki;
– vpetost v mednarodni prostor.
Metodologija ocenjevanja prijav za (so)
financiranje raziskovalno dejavnosti v letu
2010 (razpisi v letu 2009), št. 6319-2 z dne
22. 7. 2009, poglavja A, B, C in D (v nadaljnjem besedilu: metodologija) je sestavni del
pozivne dokumentacije. Za izračun kvantitativne ocene kandidata za mentorja agencija
upošteva podatke, ki so dosegljivi v bazah
COBISS, SICRIS in evidencah agencije na
dan zaključka javnega poziva.
8. Okvirna višina sredstev javnega poziva
Realizacija tega poziva za leto 2010 je
predvidena v okvirnem obsegu od 200 do
250 mentorskih mest, kar okvirno letno pomeni 8.700.000 EUR. Poziv bo realiziran
skladno s proračunskimi možnostmi.
Okvirni razrez mest mentorjev oziroma
mladih raziskovalcev po znanstvenih vedah
za financiranje mladih raziskovalcev v letu
2010 je definiran v usmeritvah MVZT.
9. Doba usposabljanja mladih raziskovalcev: doba usposabljanja mladih raziskovalcev bo skladna z določili pravilnika o MR. Predvideni začetek financiranja
usposabljanja mladih raziskovalcev je oktober 2010.
10. Izbor mentorjev: prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata
pravilnik o MR in metodologija. Strokovno
telo pripravi predlog prednostne liste mentorjev in ga posreduje ZSA. Sklep o izboru
mentorjev sprejme Upravni odbor agencije
na predlog ZSA. Upravni odbor agencije
odloči tudi o pritožbi zoper sklep o izboru
mentorjev.
11. Način, oblika in rok za predložitev
prijav
11.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
Prijava na javni poziv se izpolni in odda
kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-Prijava/Kandidat za mentorja/2009 na spletni
portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je
popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in kandidat za mentorja). Prijave morajo biti oddane do vključno
30. 11. 2009 do 12. ure.
Če se kandidat za mentorja prijavlja kot
posameznik, odda prijavo skladno s točko
11.2.
Prijaviteljem svetujemo, da prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko
pride do preobremenjenosti strežnika.
11.2. Oddaja prijave brez digitalnega
podpisa
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V primeru, ko prijavitelj in/ali kandidat
za mentorja nimata digitalnega potrdila, se
prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in
v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma
pooblaščene osebe RO in kandidata za
mentorja in žigom RO. Če se kandidat za
mentorja prijavlja kot posameznik, podpis
zastopnika oziroma pooblaščene osebe ter
žig nista potrebna.
Obe obliki prijave, elektronska in pisna,
morati biti vsebinsko popolnoma enaki.
Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – Poziv za
mentorje 2010« in obvezno oznako prijave (ARRS-MR-JP/2009/ …) ter z nazivom
in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so
v roku oddane v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če je oddana
na spletni portal ARRS eObrazci in prispe
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do 30. 11. 2009 do 12.
ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave,
oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do
30. 11. 2009 do 12. ure (poštni žig).
11.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 11.1. – oddaja prijave
z digitalnim podpisom – elektronska oblika;
točka 11.2. – oddaja prijave brez digitalnega podpisa – elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot
jih določa ta javni poziv. Nepopolne prijave
bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom
o postopku (so)financiranja in spremljanja
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 23/09).
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
12. Datum odpiranja prijav: komisija za
odpiranje prijav bo v četrtek, dne 3. 12.
2009, ob 9. uri na sedežu agencije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku
dostavljene in pravilno označene prijave.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega poziva: prijavitelji
bodo obveščeni o izboru mentorjev mladim
raziskovalcem predvidoma do konca januarja 2010.
14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo
Pozivna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/index.asp).
Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo interesenti na spletnih straneh
agencije http://www.arrs.gov.si/ oziroma na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
Ljubljana oziroma na telefonskih številkah:
01/400-5936 – Matejka Ahčin, 01/400-59-34
– Silva Bodanec in 01/400-59-38 – Nataša
Dremota.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 263-106/2009-02/03
Ob-7174/09
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, Grajski trg 1, Maribor, na podlagi
27. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
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14/07), 54. In 55. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09), objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem dveh poslovnih prostorov
I. Predmet:
1. Najem neopremljenega klimatiziranega poslovnega prostora v IV. nadstropju
stavbe Grajski trg 1, Maribor, z vzpostavljeno računalniško mrežo, ki obsega 4 pisarne,
sejno sobo, priročno kuhinjo in sanitarne
prostore ločene za moške in ženske, v skupni izmeri 148,92 m2. Sejna soba (48,03 m2),
priročna kuhinja (2,07 m2) in sanitarni prostori (7,95 m2) se oddajajo v souporabo skupaj z Javnim medobčinskim stanovanjskim
skladom Maribor.
Poslovni prostor je bil v celoti obnovljen
leta 2009.
2. Najem neopremljenega poslovnega
prostora št 1 (prej št. 4), ki se nahaja v kleti
stavbe Nasipna ulica 61, Maribor, v izmeri
25,89 m2. Poslovni prostor je v slabem, vlažnem stanju, kjer je glede na stanje prostora
možno uporabiti za skladiščne namene (za
blago, ki je odporno na vlago).
II. Najemodajalec: Javni medobčinski
stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1,
Maribor.
III. Trajanje najemnega razmerja: najemno razmerje se bo sklenilo za določen čas
3 leta, šteto od dneva sklenitve najemne
pogodbe, z možnostjo podaljšanja.
IV. Izklicna cena
Izklicna cena za najem poslovnega prostora (s souporabo posameznih prostorov)
navedenega v I. poglavju pod točko 1., znaša bruto 960 EUR mesečno.
Izklicna cena za najem poslovnega prostora navedenega v I. poglavju pod točko 2.,
znaša bruto 78 EUR mesečno.
Izklicni ceni za najem poslovnih prostorov, ki so predmet javnega zbiranja ponudb,
sta določeni na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj izklicna cena, je
javno zbiranje ponudb neuspešno.
V. Varščina: ponudnik mora pred sklenitvijo najemne pogodbe plačati varščino v višini ene mesečne najemnine, določene na
osnovi njegove ponudbe. Kolikor ponudnik
pred sklenitvijo najemne pogodbe ne plača
varščine, bo najemodajalec odklonil sklenitev najemne pogodbe.
VI. Način in rok plačila najemnine: najemnik je dolžan najemodajalcu poravnavati
mesečno najemnino na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor,
št. 01270-6950971157, odprt pri Uradu za
javna plačila v Slovenski Bistrici. Najemnino je potrebno plačati do vsakega 25. dne
v mesecu za tekoči mesec.
VII. Drugi pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:
– Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
enake ali višje od izklicne cene;
– Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena (vrednost mesečne najemnine). Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo
ceno za posamezen poslovni prostor;
– Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku
3 dni od roka za predložitev ponudb;
– Najemna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodbo se sklene v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika;

– Najemnik lahko v poslovnem prostoru
navedenem v I. poglavju pod točko 1. opravlja le mirno pisarniško dejavnost;
– Najemnik je zraven najemnine dolžan
plačati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in stroške uporabe stavbnega zemljišča, in sicer tako kot je določeno
v vzorcu najemne pogodbe;
– Vzorec najemnih pogodb je objavljen
na spletnem portalu Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, www.
jmss-mb.si.
VIII. Ogled poslovnega prostora: ogled
poslovnega prostora je mogoč po predhodnem dogovoru z Antauer Andrejem, tel. št.
02/250-63-10 ali 02/250-63-27.
IX. Predložitev ponudb:
Ponudbe je potrebno predložiti do vključno 16. 11. 2009.
Ponudbe morajo biti podane v pisni
obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo
s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno
na naslov: Javni medobčinski stanovanjski
sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor. Ovojnica mora biti označena s pripisom »Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb za najem
dveh poslovnih prostorov«.
Ponudnik je v svoji ponudbi dolžan natančno specificirati za kateri poslovni prostor
daje svojo ponudbo.
X. Veljavnost ponudbe: ponudbe morajo
biti veljavne najmanj 2 meseca šteto od dneva prejema ponudbe.
XI. Ustavitev postopka: direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor lahko ustavi postopek javnega
zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla.
XII. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
18. 11. 2009 ob 10. uri v 4. nadstropju,
v sejni sobi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, na naslovu
Grajski trg 1, Maribor.
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor
Št. 2201-2/09
Ob-7243/09
Na podlagi tretje alineje 8. člena Akta
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni
list RS, št. 96/00, 8/04, 80/04 in 17/06), prvega odstavka 32. člena Splošnih pogojev
poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list
RS, št. 119/00 in 28/01), 6. točke 18. člena
Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni
list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08) in na podlagi sklepa nadzornega sveta z dne 23. 10.
2009 št. 437, Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31,
Ljubljana objavlja
javni poziv
za nakup stavbnih zemljišč
za gradnjo študentskih stanovanj
ter skupin študentskih stanovanj
in stanovanjskih stavb s študentskimi
stanovanji
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, (v nadaljnjem besedilu: Sklad)
vabi zainteresirane ponudnike (fizične in
pravne osebe ter lokalne skupnosti) k oddaji
ponudb za prodajo:
– stavbnih zemljišč primernih in s prostorskimi akti določenih za gradnjo stanovanjskih sosesk oziroma stanovanjskih
stavb namenjenih reševanju stanovanjske
problematike študentov in njihovih družin
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(v nadaljnjem besedilu študentska stanovanja1),
– skupin študentskih stanovanj in stanovanjskih stavb s študentskimi stanovanji
v različnih fazah gradnje ali že zgrajenih,
vendar še ne vseljenih.
Sklad bo, v obdobju od objave tega razpisa do konca leta 2012, kupoval stavbna
zemljišča za gradnjo študentskih stanovanj,
ali skupine študentskih stanovanj oziroma
stanovanjskih stavb, ki bodo najprimernejša
glede na naslednja v tem razpisu splošno
opredeljena merila, ki se nanašajo na:
1. Primanjkljaj študentskih stanovanj:
Sklad bo kupoval stavbna zemljišča in
stanovanja predvsem v naseljih in tistih
območjih, kjer je izražen primanjkljaj študentskih stanovanj in je povpraševanje po
cenovno dostopnih študentskih stanovanjih
in zemljiščih večje od ponudbe teh stanovanj oziroma v nacionalnih in regionalnih
središčih (Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj,
Nova Gorica, Celje…) ter so s prostorskimi
akti opredeljena razvojna območja za predmetne namene – študentska stanovanja.
2. Primernost lokacije:
Kot primerne bo Sklad štel zlasti tiste
lokacije, ki omogočajo primerno gostoto
za predvideni namen in čim večjo humano
izrabo zemljišč ter so dostopne z javnim
potniškim prometom in z bližnjo komunalno, prometno in družbeno infrastrukturo
ter oskrbnimi dejavnostmi. Pri ocenjevanju lokacije bo upoštevana primernost lege
stavbnega zemljišča, geomehanske razmere, infrastrukturna opremljenost, strošek
komunalne opreme (komunalni prispevek)
ter kakovost urbanega okolja in vplivnega
prostora. V primeru etapnosti izgradnje obsežnejšega projekta, iz katerega bo podana ponudba bo kot odločilno pri preučitvi
ponudbe upoštevano dejstvo samostojne
uporabe posamezne faze in dejstvo ustre1
Četrti odstavek 2. člena Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. Stanovanjski zakon Uradni list RS, št. 69/03 in spremembe:
Uradni list RS, št. 18/04 – ZVKSES, 47/06 –
ZEN, 9/07 Odl. US: P-31/06-4, 18/07 Skl. US:
U-I-70/04-18, 45/08-ZVEtL, 57/08, dalje SZ-1)
določa, da so stanovanjske stavbe za posebne namene tudi tiste stavbe, ki so namenjene
začasnemu reševanju stanovanjskih potreb
socialno ogroženih oseb, stavbe za bivanje
starejših, študentov, otrok, kot so dijaški in
študentski domovi, delavski domovi, domovi
za starejše, domovi za terapevtske skupine,
zavetišča za brezdomce, vzgojni domovi, domovi za skupnosti ter druge stavbe, namenjene za izvajanje socialnih programov, ki vključujejo bivanje. Ker kategorija študentskega
stanovanja v nacionalni zakonodaji ni specifično definirana, prav tako za izgradnjo tovrstnih stanovanj ne obstaja predpis o posebnih
tehničnih prilagoditvah in obveznih vsebinah
bo Sklad pod pojmom študentska stanovanja
za potrebe tega razpisa štel – upošteval tista
stanovanja, ki so namenjena po prostorskih
aktih in/ali aktih lastnika za trajno ali začasno
bivanje študentov in njihovih družin, študentskega in hišniškega osebja ter za druge ciljne
kategorije kot so: mladi raziskovalci, gostujoči
raziskovalci, študenti mednarodnih programov
in študijskih izmenjav, gostujoči profesorji in
predavatelji. Stanovanja so lahko predmet
prodaje ali najema. Pri tem pa mora biti najem daljši od enega koledarskega meseca.
Vsa stanovanja, ki sicer izpolnjujejo pogoje,
pa so namenjena krajšemu oddajanju, se ne
štejejo med študentska stanovanja. SSRS si
pridržuje pravico do odločitve ali kot študentska stanovanja ponujene kapacitete prosilcev
ustrezajo njegovim merilom.

zne časovne izvedbe infrastrukturne opremljenosti, ki ne bo ovirala uporabe posamezne faze za opredeljene namene.
3. Karakteristike študentskih stanovanj in
stanovanjskih stavb s študentskimi stanovanji ter zunanja ureditev
a) Primerna tipologija, sodobna zasnova
in oblika po prednostnih kategorijah:
1. srednje zgoščena stanovanjska zazidava,
2. različne večstanovanjske stavbe,
3. ostale racionalno zasnovane stanovanjske stavbe in stanovanjske soseske;
b) Primerna struktura stanovanj zlasti:
1. najskromnejša stanovanja, minimalnih velikosti kot so predvidena za najemna
neprofitna stanovanj po 14. členu Pravilnika
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06
in 11/09);
2. velikosti stanovanj skladno z optimalnimi površinskimi normativi po 14. členu
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,
34/04, 62/06 in 11/09) z pretežnim deležem stanovanj za površinske normative do
3 osebe;
3. ostale racionalne velikosti stanovanj
s fleksibilno zasnovo primerne predvsem za
študentske mlade družine in študentske družine z večjim številom otrok.
c) Primerne gradbene lastnosti objektov,
inovativna in sodobna racionalna zasnova
objektov in instalacij, ki omogoča varčno
rabo energije, kar prosilec dokaže z energetsko izkaznico objekta, ki mora biti najmanj razred B2 (Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetske izkaznice stavb,
Uradni list RS, št. 77/09), upoštevajoč tudi
zahtevo (4) odstavka 5. člena Pravilnika
o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni
list RS, št. 93/08 in 47/09), ki govori o stavbah, ki so 50-odstotno ali več financirane iz
javnih sredstev.
d) Zunanja ureditev, ki omogoča prijetno
in varno bivalno okolje.
e) Racionalna in tehnološko obvladljiva
gradnja, z materiali, ki so trajni in trpežni
ter omogočajo učinkovito in poceni vzdrževanje oziroma ekonomsko upravičijo stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja
kar prosilec dokaže z analizo spremljanja
in vrednotenja življenjskega stroškovnega
ciklusa stavbe.
f) Zahtevani so skupni prostori znotraj
posameznih vhodov (samostojni prostori za
otroške vozičke, skupni večnamenski prostori z čajno kuhinjo in sanitarijami v minimalni površini 30 m2 kot npr. prostori za
druženje in igro otrok, socialno družabni
prostori).
g) Glede na dejstvo, da ne obstaja tehnična zakonodaja za predmetno obliko stanovanjskih enot je potrebno upoštevati vso
veljavno zakonodajo s področja graditve
objektov oziroma večstanovanjskih stavb
z doslednim upoštevanjem Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list
RS, št. 125/03 (110/05 popr.).
4. Ceno in plačilne pogoje:
Prednost imajo ponudbe tistih subjektov,
ki bodo ob upoštevanju meril, navedenih
v točkah 1, 2 in 3 tega poziva, zagotavljale cenovno čim ugodnejšo izgradnjo skupin študentskih stanovanj in stanovanjskih
stavb oziroma, ki omogočajo Skladu, ob
upoštevanju vseh stroškov, njihovo optimalno terminsko realizacijo ter možnost nadalj-
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nje posamezne ali skupne prodaje oziroma
nadaljnje oddaje v najem – za cenovno dostopno (neprofitno) najemnino, pri čemer bo
Sklad na ponudbo podal odgovor na podlagi
preučitve prejete vloge in vseh prilog. Prednost imajo ponudbe, ki omogočajo nadaljnjo
prodajo.
Prednost imajo tisti ponudniki, ki poleg
ugodne cene ponudijo boljše plačilne pogoje (plačilni roki in podobno), pri čemer bo
Sklad ponudnika po preučitvi vloge seznanil
o posebnosti in zahtevah zakonodaje, vezanih na načine plačil pogodbene kupnine, ki
izhajajo iz narave njegovega statusa (javni
sklad).
Stanovanjska površina se izračuna z upoštevanjem faktorjev iz Pravilnika
o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj
in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št.
127/04 in 69/05).
5. Termine izvedbe:
Primerne ponudbe so tiste ponudbe, ki
so podane pisno in zagotavljajo gradnjo ali
prevzem študentskih stanovanj /stanovanjskih stavb prednostno v različnih obdobjih
od leta 2010 do leta 2012.
Prednost med prejetimi ponudbami imajo
ponudniki, ki izkažejo, da zagotavljajo primerno kratko časovno obdobje med nakupom in predajo stanovanja v uporabo in
katerih poslovanje je s strani Sklada ocenjeno kot ustrezno, kar izkažejo z ustrezno
dokumentacijo – priloge k vlogi.
Posebno opozorilo:
Sklad si pridržuje pravico, da splošno
opredeljena merila v tem pozivu v skladu
s splošnimi in posamičnimi akti poslovanja
Sklada (npr. Akt o ustanovitvi, Splošni pogoji poslovanja, Produktna podlaga, Finančni
načrt ...) podrobneje opredeli, dopolni in razčleni za potrebe ugotavljanja in zagotavljanja smotrnosti nakupov, brez javne objave
teh podrobnejših meril. Sklad pri nakupih
nepremičnin ravna skladno z zakonodajo,
ki ureja njegovo delovanje glede na njegov
status, s poudarkom na zakonodaji o razpolaganju s stvarnim premoženjem in priporočili nadzornih organov.
Način oddaje ponudb in izbor ponudb:
Sklad pričakuje ponudbe za nakup stavbnih zemljišč s prostorskimi akti določenih
za gradnjo stanovanjskih sosesk oziroma
stanovanjskih stavb namenjenih reševanju
stanovanjske problematike študentov in njihovih družin in skupin študentskih stanovanj
ter stanovanjskih stavb, ki bodo bremen prosta ter z urejenimi zemljiškoknjižnimi razmerji, s projektno in drugo dokumentacijo in
komercialno tehničnimi opisi in podatki, ki
se nanašajo na navedena merila ter s priloženo vso potrebno in zahtevano dokumentacijo, od objave poziva pa vse do konca
decembra 2012 oziroma do objave novega
poziva.
Poziv, obrazci vlog in ostala pojasnila
o načinu oddaje ponudb so objavljeni na
spletni strani Sklada, in sicer: www.stanovanjskisklad-rs.si (javni razpisi, podrubrika
javni pozivi). Zaradi obdelave podatkov je
obvezna oddaja ponudbe na obrazcu – vloga za javni poziv. V primeru, da vloga ne
bo oddana na predpisanem obrazcu bo
Sklad ponudnika pozval, da vlogo odda še
na predpisanem obrazcu ter to štel kot dan
oddaje ponudbe.
Pisne ponudbe – vloge s prilogami pričakujemo na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta
31, 1000 Ljubljana.
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Kontaktna oseba za informacije v zvezi z javnim pozivom je: Sanja Burnazović,
tel. 01/47-10-500, e-naslov: Sanja.Burnazovic@stanovanjskisklad-rs-si ali info@stanovanjskisklad-rs.si.
Prejete ponudbe bodo obravnavane
sproti po dospelosti, popolnosti in ustreznosti v odvisnosti od števila in obsega posameznih prispelih ponudb. Ponudniki bodo
po ovrednotenju ponudb pisno obveščeni
o stališčih Sklada ter o morebitnih nadaljnjih
postopkih (npr. postopki pogajanj) za sklenitev prodajne predpogodbe ali pogodbe oziroma o nesprejemu ponudbe.
Sklad si znotraj postavljenih okvirov tega
javnega poziva, v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom ter postopki
odločanja, pridržuje pravico do proste izbire
ponudnika.
Stanovanjski sklad
Republike Slovenije, javni sklad
Ob-7124/09
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07
in 94/07), Letnega programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja
za leto 2009, Posamičnega programa ravnanja stvarnega premoženja Občine Pivka
z dne 10. 8. 2009 in sklepa Komisije za
vodenje in nadzor postopka prodaje nepremičnine z dne 20. 10. 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Pivka
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nepremičnina parc. št. 4190/4, vpisana v vl. št. 333, k.o. Petelinje, stavbišče
v izmeri 480 m2, ki v naravi predstavlja stanovanjsko stavbo z gospodarskim poslopjem in zemljiščem, na naslovu Snežniška
4 v Pivki.
2.2 Nepremičnina iz tč. 2.1., se prodaja brez dela parcele, ki se nahaja ob sami
cesti, ki pelje ob zemljišču, in je v postopku
parcelacije. Ta del nepremičnine bo skladno
s projektom za »obvoznico« nepremičnini
odvzet in bo služil za potrebe ureditve magistralne ceste ter pločnika. Sodni cenilec je
pri oceni vrednosti nepremičnine navedena
dejstva okvirno že upošteval.
2.3 Izhodiščna cena je 60.520,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2%
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Z izbranim ponudnikom se bo sklenila predpogodba o nakupu nepremičnine iz
2.1. točke, s pogojem, da se kupoprodajna
pogodba sklene po parcelaciji oziroma po
pravnomočnosti odločbe pristojne GURS.
Varščina, ki jo plača izbrani ponudnik, se ob
podpisu predpogodbe šteje kot plačilo are in
se ob podpisu pogodbe všteje v kupnino.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
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3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
predpogodbo v roku 15 dni po opravljenem
izboru najugodnejšega ponudnika oziroma
po poteku roka za uveljavitev predkupne
pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo,
da je od nakupa odstopil in ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano varščino. Kupoprodajno pogodbo mora izbrani ponudnik
skleniti v roku 15 dni od dne pravnomočnosti
odločbe pristojne GURS. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in
ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano
varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma od
izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka,
je bistvena sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine oziroma vse davčne obveznosti in
druge dajatve, stroške overovitve podpisa
prodajalca na pogodbi ter stroške vknjižbe
lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% ponujene cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa:
01291-0100016298 pri Banki Slovenije
z navedbo: »plačilo varščine Snežniška cesta 4«.
4.1. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik, ki je uspel na
razpisu, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa obdrži vplačano
varščino.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do
ponedeljka, 16. 11. 2009.
V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
Komisija ne bo upoštevala. Ponudba, ki bo
prispela po razpisnem roku (nepravočasna
ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka o čemer
bodo ponudniki pisno obveščeni. Ne glede
na navedeno bodo pozvani ponudniki, ki so
oddali nepopolno ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za
dopolnitev te ponudbe je pet dni po prejemu
poziva za dopolnitev.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
»Javno zbiranje ponudb – Snežniška cesta

4, Pivka – Ne odpiraj« na naslov: Občina
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 31. 12. 2009.
5. Dodatne informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko
interesenti dobijo na tel. 05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana Lemut). Ogled je možen
po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 17. 11. 2009, s pričetkom ob 13. uri
v sejni sobi Občine Pivka. Odpiranje bo komisijsko.
6.2 Edino merilo za izbor najugodnejše
ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna
Komisija ponudnike, ki so ponudili enako
visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila
pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija, s soglasjem župana, lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno na spletni strani Občine Pivka
http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Št. 3528-01/09-1
Ob-7134/09
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
Kanal, objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09 –
odl.US), 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl.US)
in določb Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradne objave Primorskih
novic, št. 13/98)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
1. Ime in sedež najemodajalca: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213
Kanal.
2. Lokacija, velikost in namembnost poslovnega prostora ter višina izhodiščne najemnine
A. Poslovni prostor v Desklah
Lokacija in velikost: poslovni prostor se
nahaja v objektu Kulturni dom Deskle, Srebrničeva 18, Deskle.
V najem se oddajajo:
– prostori visokega pritličja za lokal in kuhinja v izmeri 110,00 m2, prostori za pisarno,
v izmeri 7,00 m2,
– stopnišče v klet, v izmeri 3,5 m2,
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– v kletnih prostorih prostor za skladišče
s prehodom za dostavo, v izmeri 15,90 m2,
– prostor za skladišče embalaže, višine
2 m v izmeri 15,70 m2,
– prostor za shrambo – pod stopniščem,
višine 2 m v izmeri 5,00 m2,
– sanitarije za osebje lokala, v izmeri
2,8 m2,
– kopalnica za osebje, v izmeri 1,3 m2,
– sanitarije za goste, v izmeri 8,3 m2,
s souporabo hodnika,
– pokrita terasa pred lokalom, v izmeri
75,00 m2.
Namembnost: poslovni prostor se odda
za opravljanje gostinske dejavnosti.
Izhodiščna
mesečna
najemnina:
1.650,00 EUR.
Najemnina se letno usklajuje z indeksom
rasti cen življenjskih potrebščin v RS.
B. Poslovni prostor v Kanalu
Lokacija in velikost: poslovni prostor pov.
113,17 m2 se nahaja deloma v pritličju oziroma v 1. etaži stavbe Trg svobode 22 v Kanalu, stoječe na parc. št. 3/2.S, k.o. Kanal in
deloma v pritličju oziroma prvi etaži stavbe
Staničeva ul. 3 v Kanalu, stoječe na parc. št.
3/1.S, k.o. Kanal, in obsega:
– bivši prodajni prostor s pomožnimi prostori, v izmeri 67,00 m2,
– bivše skladišče, v izmeri 46,17 m2.
Poslovni prostor trenutno ni usposobljen
za uporabo. V poslovnem prostoru se je nazadnje opravljala trgovinska dejavnost.
Namembnost: poslovni prostor se odda
za opravljanje gostinske, trgovinske, storitvene in druge dejavnosti. ki je glede na lokacijo poslovnega prostora sprejemljiva.
Izhodiščna mesečna najemnina: 905,36
EUR
Najemnina se letno usklajuje z indeksom
rasti cen življenjskih potrebščin v RS.
3. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem: udeleženci so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so
v skladu z veljavnimi predpisi registrirani za
izvajanje z razpisom določene dejavnosti.
4. Elementi ponudbe
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Ponudba na predpisanem obrazcu.
– Za samostojne podjetnike izpisek iz poslovnega registra in za gospodarske družbe
izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni.
– Program dejavnosti, ki bo potekala
v poslovnem prostoru.
– Kratka predstavitev sedanje dejavnosti
ponudnika.
– Potrdilo o finančni in poslovni sposobnosti (S.BON-1 ali BON-1/SP).
– Potrdilo poslovne banke ali bank pri
kateri/ih ima ponudnik odprte transakcijske
račune ali BON-2 obrazec; potrdilo poslovne
banke ali bank ali BON-2 obrazec ne sme
biti starejši od 30 dni na dan predložitve ponudbe); v primeru, da ponudnik predloži potrdilo poslovne banke, mora priložiti ponudbi
potrdila za vsak odprt transakcijski račun.
– Dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
– Dokazila o poravnanih davčnih obveznostih (potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni na dan predložitve ponudbe).
– Izjavo, da si je ponudnik ogledal prostore, ki se oddajajo v najem.
– Izjavo ponudnika, da je seznanjen in da
se strinja s pogoji in navedbami v razpisu.
– Izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine.

– Potrdilo o vplačani varščini v višini 1
izhodiščne mesečne najemnine. Ponudnik mora varščino za resnost ponudbe
v višini 1 izhodiščne mesečne najemnine
plačati na TRR Občine Kanal ob Soči, št.
01244-0100014236, namen plačila: plačilo
varščine za najem poslovnega prostora. Izbranemu ponudniku se bo varščina upoštevala pri plačilu najemnine, ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 30 dni od
izbire najugodnejšega ponudnika. Varščina
se ne obrestuje. Rok vezanosti ponudnika
na ponudbo velja do sklenitve najemne pogodbe.
– Izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo.
Dodaten element za poslovni prostor
v Desklah: izjavo ponudnika, da bo odkupil opremo v lokalu (samo kolikor ponudnik
ponudi odkup opreme; vrednost opreme je
opredeljena v cenitvenem poročilu).
5. Pogoji najema poslovnih prostorov:
– Poslovni prostor se oddaja za določen
čas 5 let, z možnostjo podaljšanja.
– Rok do katerega mora izbrani ponudnik
začeti z opravljanjem dejavnosti v poslovnem
prostoru:
A. poslovni prostor v Desklah: v roku
3 mesecev od prevzema poslovnega prostora,
B. poslovni prostor v Kanalu: v roku 6 mesecev od prevzema poslovnega prostora.
– Stroški rednega vzdrževanja poslovnega prostora in dajatve v zvezi z njegovo uporabo niso vključeni v najemnini in bremenijo
najemnika. Najemnik je dolžan redno vzdrževati poslovni prostor, plačevati obratovalne
stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške
zavarovanj in morebitne druge stroške, ki
so povezani z opravljanjem dejavnosti v poslovnem prostoru. Zavarovalne police, ki jih
sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist
občine.
– Dodatna vlaganja v poslovni prostor:
A. poslovni prostor v Desklah:
– Najemnik mora za vsa dodatna vlaganja v prostor, ki presegajo redno vzdrževanje,
pridobiti predhodno pisno soglasje najemodajalca.
B. poslovni prostor v Kanalu:
– Najemnik je dolžan na lastne stroške pridobiti vsa soglasja in dovoljenja, ki so
potrebna za izvajanje z razpisom določene
dejavnosti v poslovnem prostoru.
– Najemnik mora za vsa dodatna vlaganja v prostor, ki presegajo redno vzdrževanje,
pridobiti predhodno pisno soglasje najemodajalca.
– Stroški dodatnih vlaganj v poslovni prostor, za katere bo najemnik pridobil
predhodno pisno soglasje najemodajalca, se
bodo najemniku upoštevali pri plačilu najemnine.
– Najemnik je dolžan plačevati najemnino
mesečno na osnovi izstavljenega računa.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v uporabo ali podnajem drugi
osebi.
6. Način oddaje javne ponudbe in rok
za oddajo ponudbe za najem poslovnih prostorov
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno ali dostavijo osebno v zapečateni
pisemski ovojnici na naslov: Občina Kanal
ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, z obvezno oznako:
A. za poslovni prostor v Desklah: »ponudba za najem poslovnega prostora v Desklah
– Ne odpiraj«.
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B. za poslovni prostor v Kanalu: »ponudba za najem poslovnega prostora v Kanalu
– Ne odpiraj«.
Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudbe je do vključno
dne 16. 11. 2009 do 12. ure.
7. Posebne določbe
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene in se jih
ne bo obravnavalo.
Merila za izbor najugodnejšega ponud
nika:
A. poslovni prostor v Desklah:
– ponujena najemnina 50%,
– ponudba 25% – po prioritetnem vrstnem
redu: gostilna, okrepčevalnica, bar, kavarna,
slaščičarna (v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem
obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti – Uradni list RS, št. 88/00, 114/04
in 52/08),
– odkup opreme 25%.
B. poslovni prostor v Kanalu:
– ponujena najemnina.
V primeru, da bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija, ki vodi postopek, opravi z najugodnejšimi
ponudniki dodatna pogajanja.
O izboru najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku
10 dni po prejemu pogodbe le-to podpisati
in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem
roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje,
da je odstopil od ponudbe in se mu varščina
ne vrne. V tem primeru lahko naročnik izbiro
prekliče in izbere naslednjega najugodnejšega ponudnika.
Najemodajalec lahko do sklenitve pravnega posla brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti prekine oziroma ustavi postopek
oddaje poslovnega prostora, ne da bi za to
navedel razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se plačana varščina vrne ponudnikom
v roku 8 dni po sprejeti odločitvi. Varščina se
ne obrestuje.
8. Postopek javnega odpiranja ponudb za
oddajo poslovnih prostorov: javno odpiranje
ponudb bo na sedežu Občine Kanal ob Soči,
dne 16. 11. 2009 ob 17. uri. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom
ponudnika.
9. Informacije in ogled poslovnih prostorov:
Podrobnejše informacije v zvezi z najemom, ogledom in dvigom razpisne dokumentacije ter v zvezi s cenitvenim poročilom
opreme dobijo interesenti na sedežu Občine
Kanal ob Soči oziroma na tel. 05/398-12-00.
Ogled poslovnih prostorov:
A. poslovni prostor v Desklah: ogled poslovnega prostora bo možen 5. 11. 2009 od
10. do 11. ure.
B. poslovni prostor v Kanalu: ogled poslovnega prostora bo možen po predhodni
najavi.
Občina Kanal ob Soči
Št. 431-21/2009-O302
Ob-7135/09
Poziv
promotorjem k oddaji vlog
o zainteresiranosti za javno-zasebno
partnerstvo za projekt: Športno
rekreacijski center Brestanica
V skladu s sklepom št. 3528-7/2008O706, z 32. seje Občinskega sveta Občine
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Krško, z dne 29. 6. 2009, poziva Občina
Krško zainteresirane osebe – promotorje
k oddaji vlog o zainteresiranosti za javnozasebno partnerstvo.
1. Naročnik: Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško.
2. Predmet poziva: predmet poziva promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za
javno-zasebno partnerstvo je projekt 'Športno rekreacijski center Brestanica'.
3. Objava javnega poziva: javni poziv
promotorjem je objavljen v razglasnem delu
Uradnega lista RS in na spletni strani Občine Krško.
4. Pravne podlage: pravna podlaga je
veljavni Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, določila poglavja o predhodnem postopku (od 31. do 35. člena).
5. Oblike javno zasebnega partnerstva:
posebej opozarjamo promotorje, da s tem
pozivom ne prejudiciramo oblike javno-zasebnega partnerstva.
6. Informacije o projektu
Projekt 'Športno rekreacijski center Brestanica', ki je predmet poziva promotorjem
za oddajo vloge o zainteresiranosti, zajema
izvedbo obnovitvenih del gostinskega dela
razen strehe in sofinanciranje obnovitvenih
del, ki jih že izvaja javni partner.
Javni partner je že začel s obnovitvenimi
deli velikega, kompenzacijskega in otroškega dela bazena z infrastrukturo in pripadajočimi pomožnimi objekti ter možnostjo
ogrevanja kopalne vode. Ta dela ne zajemajo objektov v gostinskem delu. Minimum
obnovitvenih del, ki jih bo izvedel promotor
bodo obsegala celotno zunanjo in notranjo
obnovo gostinskega dela s točilnim pultom
in spremljajočimi prostori ter ureditev terase.
Z obnovitvijo gostinskega dela, pridobi promotor pravico do upravljanja z gostinskim
delom in z bazenskim kompleksom, ki bi mu
omogočala izvedbo kopalnih sezon minimalno 120 dni na leto, različne športno-rekreativne, zabavne prireditve, organizacijo šol
plavanja, tečajev ter zagotavljanje prostora
zainteresiranim skupinam in društvom za
izvajanje treningov v bazenu.
Projekt mora biti dokončan do 15. maja
2010. Ekonomska doba projekta je 10 let.
Po preteku te dobe se pravici upravljanja in
izrabe preneseta na javnega partnerja.
Sestavni del tega poziva je investicijski
program 'Sanacija Športno rekreacijskega
centra Brestanica', ki ga je izdelala družba Region, projektivni biro Brežice, d.o.o.,
marec 2008. Investicijski program je pripet
v elektronski obliki k objavi tega poziva na
spletni strani Občine Krško.
Več o samem projektu bo razvidno iz
javnega razpisa, ki ga bo javni partner objavil v primeru, da se na podlagi prejetih
vlog o zainteresiranosti, odloči za izvedbo
projekta v eni izmed oblik javno-zasebnega
partnerstva.
7. Zahtevana vsebina in oblika vloge
o zainteresiranosti
Iz vloge o zainteresiranosti morajo biti
jasno razvidne vse informacije o zainteresirani osebi za javno-zasebno partnerstvo,
ki vplivajo ali bi lahko kakorkoli vplivale na
presojo javnega partnerja o primernosti izvedbe predmeta javnega poziva v obliki javno-zasebnega partnerstva.
Dokumentacija, ki jo občini predloži zainteresirana oseba, mora obvezno vsebovati
naslednje vsebinske elemente:
– analizo razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja,
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– prikaz ocenjene vrednosti investicije ter
predvidene finančne konstrukcije, iz katere
so razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana
oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
– časovni načrt izvedbe,
– oceno prihodkov in stroškov v času
življenjske dobe projekta,
– pričakovani donos na vložen kapital,
– letni nivo prihodkov in odhodkov
z opredeljenimi cenami za občane oziroma
druge uporabnike storitve upravljanja zimskega bazena.
Dokumentacija iz prejšnjega odstavka
mora biti pripravljena v skladu s členi veljavne Uredbe o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ, ki opredeljujejo vsebino investicijskega programa.
8. Rok in način oddaje vloge o zainteresiranosti
Vloge o zainteresiranosti za izvedbo
predmeta javnega poziva oddajo zainteresirane osebe v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško, s pripisom v levem spodnjem delu
ovojnice: Ne odpiraj. Vloga o zainteresiranosti za JZP – Športno rekreacijski center
Brestanica.
Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je
15. 12. 2009, najkasneje do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Krško. Odpiranje vlog
bo javno, dne 15. 12. 2009 ob 13. uri v sejni
sobi 'E' Občine Krško.
9. Pristojnost dajanja informacij o javnem
pozivu.
Pristojni osebi za dajanje informacij sta
Zdravko Pilipović (za projekt) in Feđa Marković (za postopek). Vsa vprašanja postavljajo
zainteresirane osebe pisno, po pošti ali na
e-naslov in sicer: zdravko.pilipovic@krsko.si
in feđa.markovič@krsko.si
Vprašanja lahko zainteresirane osebe
postavljajo najkasneje do 9. 12. 2009.
Občina Krško
Št. 430-0021/2009
Ob-7173/09
Občina Razkrižje v skladu z drugim
odstavkom 40. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Razvojno strategijo
Občine Razkrižje za obdobje 2005–2010
in sklepom občinskega sveta Občine Razkrižje o povprečni gradbeni ceni, stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2009 (Uradni list RS, št. 35/09),
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2009, in v skladu
s pravnimi posli: notarski zapis SV 344/07
z dne 12. 6. 2007 in SV 548/07 z dne 10. 10.
2007, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo stavbnih zemljišč
v stanovanjski coni Gibina v Občini
Razkrižje
1. Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9240
Ljutomer, je pristopila k javnemu zbiranju
ponudb za oddajo stavbnih zemljišč v stanovanjski coni Gibina v Občini Razkrižje.
2. Predmet javnega razpisa je oddaja
stavbnih zemljišč v stanovanjski coni Gibina,
k.o. Gibini, v Občini Razkrižje dveh gradbenih parcel in sicer:
– gradbena parcela številka 15, v velikosti 791 m2 (346/11, 345/9),
– gradbena parcela številka 21, v velikosti 554 m2 (346/16).

3. Namen javnega zbiranja ponudb je
pridobiti zainteresirane mlade družine (v
nadaljevanju: prijavitelj), ki bodo pod določenimi ugodnimi pogoji pridobile gradbena
zemljišča za namen izgradnje individualnih
stanovanjskih hiš.
4. Pogoji in merila:
– pri pridobitvi zemljišč bodo imeli prednost prijavitelji iz mladih družin, katerih zakonska ali zunajzakonska partnerja praviloma nista starejša od 35 let,
– vsaj eden od partnerjev mora biti državljan Republike Slovenije,
– prednost do dodelitve zemljišča bodo
imeli prijavitelji z večjim številom otrok,
– pri enakem številu otrok ima prednost
prijavitelj z večjim številom šoloobveznih
otrok do 15 leta starosti,
– takoj za prijavitelji – družinami z otroki,
so do pridobitve zemljišča upravičeni prijavitelji - mlade družine brez otrok, prednost
bodo imeli po letih mlajši prijavitelji,
– da se prijavitelj s pogodbo zaveže, da
bo v roku enega leta začel z gradnjo,
– da se s pogodbo zaveže hišo graditi za
svoje potrebe in se vanjo vseliti v roku, ki ne
sme biti daljši od 5 let,
– za dokazovanje zunajzakonske skupnosti se, samo za prijavo na ta razpis,
upošteva podpis izjave obeh partnerjev
o življenju v zunajzakonski skupnosti pred
upravnim organom Občine Razkrižje,
– izbrani prijavitelj mora z Občino Razkrižje skleniti pogodbo v 15 dneh po opravljeni izbiri,
– prijavitelji, ki imajo 3 ali več otrok imajo
95% popusta od vrednosti zemljišča,
– prijavitelji, ki imajo 2 otroka imajo 85%
popusta od vrednosti zemljišča,
– prijavitelji, ki imajo 1 otroka imajo 75%
popusta od vrednosti zemljišča,
– prijavitelji, ki nimajo otrok imajo 55%
popusta od vrednosti zemljišča.
Vrednost zemljišča in višina (odstotek)
plačila od dejanske vrednosti zemljišča se
obračuna v skladu z veljavnim aktom Občine Razkrižje.
Poleg navedenih ugodnosti so prijavitelji, ki bodo v letu 2009 začeli z gradnjo,
v celoti oproščeni plačila komunalnega prispevka.
Pogoj veljavnosti pravnega posla je pogodbena določitev »nazajkupne pravice«,
če prijavitelj ne izpolni svojih obveznosti
v skladu s tem razpisom in pogodbo o pridobitvi zemljišča.
5. Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev
iz 3. točke tega razpisa in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti bo izvajala Komisija
za razpolaganje s stvarnim premoženjem
Občine Razkrižje.
6. Pisne prijave z dokazili je potrebno
predložiti na obrazcu, ki ga zainteresirani
dobijo v upravi Občine Razkrižje ali na spletni strani Občine Razkrižje: www.razkrizje.si.
in v zaprti ovojnici dostaviti do 9. 11. 2009,
do 12. ure na naslov: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9240 Ljutomer, z oznako »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb za oddajo
zemljišč “Stanovanjska cona Gibina”.
7. K prijavi je potrebno priložiti:
– potrdilo o stalnem prebivališču in članih
gospodinjske skupnosti,
– potrdilo o državljanstvu prijavitelja ali
fotokopija veljavne osebne izkaznice ali veljavnega potnega lista (fotokopije morajo biti
overjene na upravni enoti),
– potrdilo o zaposlitvi prijavitelja in zakonskega ali izvenzakonskega partnerja,
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– izvenzakonski partnerji, pred občinskim upravnim organom Občine Razkrižje,
podpisano izjavo o življenju v izvenzakonski
skupnosti,
– potrdilo o vplačilu varščine, za parcelo
številka 15: 271,00 €, za parcelo številka 21:
189,80 € (varščina se plača na račun Občine
Razkrižje, številka: 01376-0100013782).
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni.
8. Roki: prijave se zbirajo do 9. 11. 2009
do 12. ure. V primeru več prijavljenih oseb
se razdelitev opravi po kriterijih iz točke 4.
Če do 9. 11. 2009 gradbene parcele ne
bodo oddane, se rok za zbiranje prijav za
nerazdeljene parcele podaljša do končne
razdelitve.
9. Pravočasno prejete in popolne prijave
bo obravnavala Komisija za razpolaganje
s stvarnim premoženjem Občine Razkrižje
ter o izbiri vse prijavitelje pisno obvestila
v roku 8 dni po izteku roka zbiranja ponudb,
oziroma v roku 8 dni po datumu odpiranja
ponudb v primeru podaljšanjega roka zbiranja ponudb. V primeru podaljšanega roka
zbiranja ponudb se bodo zbrane ponudbe
odprirale prvega delovnega dne po izteku
vsakih 14 dni.
10. Občina Razkrižje na podlagi tega
razpisa ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim prijaviteljem, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi, plačano varščino pa ponudnikom
vrne.
11. Pojasnila v zvezi z razpisom in oddajo nepremičnin lahko zainteresirani prijavitelji dobijo v upravi Občine Razkrižje, Šafarsko
42, po tel. 02/584-99-00, kontaktna oseba je
Cvetka Mlinarič.
12. Javno zbiranje ponudb se objavi
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Razkrižje: www.razkrizje.si.
Občina Razkrižje
Ob-7177/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07).
javno zbiranje ponudb
za oddajo javnih zaklonišč za vadbo
glasbenih skupin
objavljeno na spletni strani http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/
od dne 30. 10 2009 do dne 27. 11 2009.

1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
oddaja bivalnih delov naslednjih javnih zaklonišč:
– Javno zaklonišče ob Rožičevi ulici, k.o.
Zelena jama, parcela št. 1550.
Bivalna enota v izmeri: 32.50 m2.
Višina najemnine 4,82 EUR/m2.
– Javno zaklonišče ob Črtomirovi ulici –
2 enoti, k.o. Bežigrad, parcela št. 1721/2.
Bivalni enoti, vsaka v izmeri 32.50 m2.
Višina najemnine 4,82 EUR/m2.
– Javno zaklonišče ob Linhartovi ulici 78,
k.o. Bežigrad, parcela št. 1388/1.
Bivalna enota v izmeri: 32.50 m2
Višina najemnine 4,82 EUR/m².
– Javno zaklonišče ob Triglavski ulici,
k.o. Bežigrad, parcela št. 441/1.
Bivalna enota v izmeri: 32.50m².
Višina najemnine 4,82 EUR/m².
– Javno zaklonišče ob Kljunovi ulici, k.o.
Udmat, parcela št. 512/1.
Bivalna enota v izmeri: 32.50 m2.
Višina najemnine 4,82 EUR/m².
– Javno zaklonišče ob Štularjevi ulici,
k.o. Šentvid nad Ljubljano, parcela št. 386/1
in 385/1.
Bivalna enota v izmeri: 32.50 m2.
Višina najemnine 4,82 EUR/m².
II. Trajanje najema: javna zaklonišča se
oddajo za določen čas enega leta z možnostjo vsakoletnega podaljšanja najemnega
razmerja za enako dobo, vendar največ za
dobo 5-ih let;
III. Obveznosti najemnika:
– najemnik je dolžan plačati najemnino
v roku dvajsetih dni od izstavitve računa
oziroma najkasneje do 25. v mesecu za
tekoči mesec;
– najemnik je dolžan redno mesečno plačevati stroške električne energije in omrežnine;
– najemnik mora pri uporabi zaklonišča
ravnati kot dober gospodar in ga uporabljati izključno za namen vadbe glasbene
skupine;
– najemnik mora v prostorih vzdrževati
čistočo in poskrbeti za odstranitev smeti iz
zaklonišča;
– najemnik mora vzdrževati čistočo v neposredni okolici vhoda v zaklonišče;
– najemnik z uporabo oddanega prostora
ne sme povečati obremenitve okolja s hrupom, prometom ipd.;
– najemnik ne sme prostora oddati
v podnajem;
– najemnik vzame zaklonišče v najem
v stanju, v kakršnem se zaklonišče nahaja
oziroma po načelu videno-najeto.
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IV. Ponudba za najem: ponudbo za najem poda fizična oseba, ki bo hkrati najemnik (podpisnik najemne pogodbe).
Prijavo pošljite priporočeno v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za zaščito, reševanje in civilno zaščito, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, s pripisom »Javno zbiranje ponudb za oddajo
javnih zaklonišč glasbenim skupinam« – Ne
odpiraj.
V. Obvezna vsebina prijave:
– izpolnjen vprašalnik, ki je priloga tega
razpisa;
– predstavitev in dosedanje delovanje
glasbene skupine;
– program delovanja glasbene skupine,
ki se bo izvajal v zaklonišču;
– fotokopija osebnega dokumenta in
transakcijskega računa prijavitelja;
– potrdilo banke o plačilni sposobnosti
na transakcijskem računu za fizično osebo.
VI. Prednost pri izbiri najemnika
Prednost pri izbiri bodo imele prijave, ki
jim bo priloženo:
– priporočilo, oziroma pozitivno mnenje
četrtne skupnosti, kjer se nahaja zaklonišče
ali izobraževalne ustanove;
– poroštveno izjavo fizične ali pravne
osebe, ki bo zagotavljala poplačilo stroškov
najema.
VII. Prijave: prijave bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih
prijav in prijav prispelih po razpisnem roku
ne bomo obravnavali. Pridružujemo si pravico, da kljub pravočasno oddanim in popolnim prijavam ne izberemo najemnika;
VIII. Ocenjevanje prijav
Ocenjevanje bo izvedla komisija, ki jo bo
imenoval župan Mestne občine Ljubljana.
O izboru bo prijavitelj obveščen pisno.
IX. Podpis najemne pogodbe: v primeru,
da izbrani prijavitelj ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzel ključev oddanega
javnega zaklonišča v 15 dneh po pisnem
obvestilu o izboru se šteje, da odstopa od
ponudbe.
X. Objava ja javnega zbiranja ponudb:
javni razpis je objavljen na spletni strani
MOL: http://www.ljubljana.si/. Rok za prijavo
začne teči od dneva objave 30. 10. 2009 in
se izteče z vključno 27. 11. 2009.
XI. Ogled zaklonišč in dodatne informacije: za dogovor glede ogleda in za dodatne informacije pokličite Antona Mlakarja na
OZRCO, tel. 306-18-57 ali naslovite vprašanje na e-mail naslov: anton.mlakar@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana

Stran

2752 /

Št.

86 / 30. 10. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Evidence sindikatov
Št. 101-7/2009-3
Ob-6548/09
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikat Osnovne šole dr. Janko Šlebinger,
Maistrov trg 2, Gornja Radgona, ki so
v hrambi pri Upravni enoti Gornja Radgona
na podlagi odločbe, št. 101-2/2006 z dne
11. 5. 2006 in vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 67, se
z dnem 23. 9. 2009 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-8/2009-3
Ob-6815/09
Pravila Sindikata kmetijstva in živilske
industrije, Sindikata družbe Prašičereje
Podgrad d.o.o., Podgrad 38, 9250 Gornja
Radgona, ki so v hrambi pri Upravni enoti Gornja Radgona na podlagi odločbe, št.
101-4/2006 z dne 28. 12. 2006 in vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 70, se z dnem 6. 10. 2009 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-09-0197
Ob-7091/09
Območna geodetska uprava Ljubljana,
Cankarjeva cesta 1, Ljubljana, v skladu
s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Mervar Janezu,
nazadnje stanujočem na naslovu Puhtejeva
ulica 6, Ljubljana, lastniku parcel 1617/1,
1618/18 in 1618/8, v katastrski občini 1994
Dobrova, da se javijo v 30 dneh od dneva
objave oklica in vstopijo v postopek evidentiranja urejene meje navedenih parcel.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Ljubljana
dne 19. 10. 2009
Št. 2512-09-0196
Ob-7092/09
Območna geodetska uprava Ljubljana,
Cankarjeva cesta 1, Ljubljana, v skladu
s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Šimenc Janezu,
nazadnje stanujočem na naslovu Moše 13,
1216 Smlednik, lastniku parcel 339/1, 339/2,
339/3 in 338, v katastrski občini 1967 Moše,
da se javijo v 30 dneh od dneva objave
oklica in vstopijo v postopek evidentiranja
urejene meje navedenih parcel.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Ljubljana
dne 19. 10. 2009
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Objave gospodarskih družb
Ob-7139/09
Direktor družbe Pulsar holding, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb,
d.o.o. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Štefanova ulica 13a, 1000 Ljubljana, matična
številka 5895294000 (v nadaljevanju: Pulsar
holding d.o.o., Ljubljana), na podlagi 629.
člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo:
1. Dne 30. 10. 2009 je družba Pulsar holding d.o.o., Ljubljana registrskemu organu
(sodni register Okrožnega sodišča v Ljub
ljani) predložila delitveni načrt družbe Pulsar
holding d.o.o., Ljubljana.
2. Družba se zavezuje vsakemu upniku
in delavcu družbe, na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno
dati prepis listin iz prejšnjega odstavka.
Pulsar Holding, d.o.o.
Marko Vavpetič
direktor
Ob-7202/09
Tovarna olja GEA d.d., Trg svobode 3,
2310 Slovenska Bistrica, kot prenosna družba, v skladu s prvim odstavkom 629. člena
Zakona o gospodarskih družbah v zvezi
z določbami 586. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja, da je dne 27. 10.
2009 registrskemu sodišču Okrožnega sodišča v Mariboru predložila Delitveni načrt
prenosne družbe Tovarna olja GEA d.d.
z dne 1. 10. 2009 v zvezi z nameravano oddelitvijo z ustanovitvijo nove družbe.
S pričujočo objavo se delničarje prenosne
družbe obvešča in opozarja, da lahko na
sedežu prenosne družbe Tovarna olja GEA
d.d., to je na naslovu Trg svobode 3, 2310
Slovenska Bistrica, v času do 1. decembra
2009, ko bo zasedala skupščina prenosne
družbe, ki bo odločala o soglasju za oddelitev, pregledajo Delitveni načrt s prilogami
z dne 1. 10. 2009, statut nove družbe,
letna poročila prenosne družbe za zadnja
tri poslovna leta, revidirano zaključno poročilo za obdobje 1. 1. 2009 do 31. 3. 2009,
vmesno bilanco stanja na dan 30. 6. 2009
sestavljeno v skladu z določili 586. člena
Zakona o gospodarskih družbah, poročilo
uprave o delitvi z dne 10. 10. 2009, poročilo ustanovitvenega in delitvenega revizorja
družbe ABC Revizija, družba za revizijo
in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta
101, Ljubljana, poročilo nadzornega sveta prenosne družbe o pregledu pripojitve
z dne 23. 10. 2009. Pri tem se delničarje
prenosne družbe obvešča tudi o tem, da
mora prenosna družba Tovarna olja GEA
d.d. vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis teh listin, poleg tega pa
bodo navedene listine predložene tudi na
sami skupščini prenosne družbe, na kateri bo njeno poslovodstvo ustno razložilo
vsebino delitvenega načrta ter delničarje
obvestilo o vseh pomembnih spremembah
premoženja prenosne družbe v obdobju od
sestave delitvenega načrta do zasedanja
skupščine. Vse upnike in svet delavcev
prenosne družbe Tovarna olja GEA d.d. se

obvešča in opozarja, da jim je prenosna
družba dolžna na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati
prepis delitvenega načrta.
Tovarna olja GEA d.d.
uprava prenosne družbe
predsednik uprave Igor Hustić
Ob-7088/09
Likvidacijski upravitelj družbe Časarov
mlin, Mlinarstvo, gostinstvo, trgovina d.o.o.
– v likvidaciji, Berkovci 30, 9207 Prosenjakovci, matična št. 5947421, objavlja v skladu z določilom 412. člena ZGD poziv likvidacijskim upnikom in dolžnikom:
1. Likvidacijski upravitelj poziva upnike,
da v roku 30 dni po objavi tega poziva s priporočeno pošto prijavijo svoje terjatve do
družbe na naslov: Časarov mlin, Mlinarstvo,
gostinstvo, trgovina d.o.o. – v likvidaciji, Berkovci 30, 9207 Prosenjakovci s pripisom
»Prijava terjatve«. Prijavam je potrebno priložiti listine, ki dokazujejo obstoj in višino
terjatev.
2. Likvidacijski upravitelj poziva vse dolžnike, da takoj poravnajo svoje obveznosti
do družbe v likvidaciji.
Časarov mlin, Mlinarstvo, gostinstvo,
trgovina d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj

Sklici skupščin
Ob-7167/09
Preklic
Skladno z odločbo o izredni upravi, št.
40109-1784/09-37, ki jo je Agencija za zavarovalni nadzor izdala 23. 10. 2009 in četrtim
odstavkom 188. člena Zakona o zavarovalništvu, izredna uprava Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Vošnjakova ulica 2,
Ljubljana, preklicuje sklic 1. izredne skupščine Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,
d.v.z., ki naj bi bila 6. 11. 2009 v Laškem,
objavljena v Uradnem listu RS, št. 79/09
z dne 9. 10. 2009.
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica,
d.v.z.
Ob-7089/09
Uprava družbe Pecivo d.d. Nova Gorica, direktor Danilo Kobal skladno s statutom družbe in na podlagi 295. člena ZGD-1
sklicujem
skupščino družbe,
ki bo dne 3. 12. 2009, ob 10. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe v Novi Gorici, Rejčeva ulica 26.
Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom, sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice upravi ter nadzornemu svetu.
3. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:

Sklep k 1. točki:
1. Za predsednika skupščine se imenuje
Zoran Hajtnik. Za preštevanje glasov in ugotavljanje prisotnosti se imenujeta Maša Bitežnik in Janja Gorkič. Za sestavo notarskega
zapisnika se imenuje notar Milan Dolgan.
Sklepi k 2. točki:
2.a Bilančni dobiček iz leta 2008 skupaj
s prenesenimi dobički iz preteklih let znaša
1.158.256,12 EUR in se uporabi:
– v višini 875,55 EUR za izplačilo prednostnim delničarjem, po stanju v delniški
knjigi na dan zasedanja skupščine. Izplačilo
dividend, ki skladno z določili statuta družbe
znaša 0,39 EUR na delnico se opravi v petnajstih dneh po skupščini,
– v višini 1.150.000,00 EUR za druge
rezerve iz dobička,
– v višini 7.380,57 EUR ostane nerazporejen.
2.b Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2008.
2.c Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2008.
Sklep k 3. točki:
3. Za člana nadzornega sveta z mandatno dobo štirih let se z dnem 4. 12. 2009
imenuje Matija Majcenovič.
Predlagatelja sklepov pod točko 1. in 2.
dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet
družbe, predlagatelj sklepa k 3. točki dnevnega reda je nadzorni svet družbe.
Skupščinsko gradivo s predlogi sklepov,
letnim poročilom za leto 2008 s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in podatki o predlaganemu novemu
članu nadzornega sveta so delničarjem dostopni v tajništvu na sedežu družbe, Rejčeva 26, Nova Gorica, vsak delovni dan od 9.
do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji (oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki),
ki so vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine
pri upravi družbe vložijo pisno zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa
o kateremu naj skupščina odloča oziroma
obrazložitev točke dnevnega reda.
Sklicatelj skupščine bo objavil volilne in
druge predloge sklepov, ki jih bodo delničarji skupaj z razumno utemeljitvijo v sedmih
dneh po objavi tega sklica skupščine poslali
na sedež družbe.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti kakor je
opredeljena v prvem odstavku 305. člena
ZGD-1.
Pecivo d.d. Nova Gorica
direktor
Ob-7133/09
Na podlagi 36. člena Statuta delniške
družbe Skupina Claas d.d. Ljubljana, Zaloška cesta 171 in 11. člena Poslovnika o delu
skupščine, sklicujem
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izredno skupščino
delniške družbe Skupina Claas d.d.
Ljubljana,
ki bo v torek 1. 12. 2009 ob 10. uri,
v sejni sobi družbe na Zaloški cesti 171,
Ljubljana
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog predsednika upravnega odbora se za predsedujočo
skupščine imenuje D. Prebil, za preštevalca
glasov Peter Zavasnik in Gašper Gorenc, za
zapisnikarja Tjaša Vugrinec.
2. Sklep o povečanju osnovnega kapitala
družbe.
Predlog sklepa: v skladu s pooblastilom
skupščine z dne 31. 8. 2009 na predlog
glavnega izvršnega direktorja družbe sprejme skupščina sklep o povečanju osnovnega
kapitala s stvarnimi in denarnimi vložki.
Popolno gradivo za skupščino je od
dneva sklica skupščine dalje na vpogled
vsem delničarjem in njihovim pooblaščencem v tajništvu direktorja družbe na naslovu
Zaloška cesta 171, Ljubljana, vsak delovni
dan od 11. do 14. ure od dneva objave sklica
skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in
pravico do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje
tri dni pred sklicem skupščine do 14. ure
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim sklepom
o katerih bo odločala skupščina, pošljejo
upravi-direktorju delniške družbe najkasneje
v roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine v Uradnem listu RS.
Skupina Claas d.d. Ljubljana
Pavel Prebil
predsednik upravnega odbora
Ob-7138/09
Uprava družbe Farm Ihan d.d. na podlagi
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
na podlagi 7. člena Statuta družbe sklicuje
15. redno sejo skupščine,
ki bo dne 30. 11. 2009, ob 12. uri, v prostorih družbe v Ihanu, Breznikova cesta 89,
1230 Domžale.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom, imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se imenuje Dušan Korošec, za
preštevalca glasov se imenujeta Alenka Košir in Matjaž Ježek. Skupščini prisostvuje
vabljeni notar Miro Bregar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2008 in revidiranim
konsolidiranim letnim poročilom za leto 2008
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za leto 2008.
3. Odločanje o pokrivanju bilančne izgube za leto 2008 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Bilančna izguba za poslovno leto
2008 po stanju na dan 31. 12. 2008 se pokrije iz drugih rezerv iz dobička.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za delo teh
dveh organov v letu 2008.
4. Seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe
Farme Ihan d.d. v predlaganem besedilu.
Besedilo sprememb in dopolnitev je Priloga
1 in sestavni del tega sklepa. Skupščina
pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila statuta s sprejetimi spremembami.
6. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2008 se
imenuje družba RATING d.o.o., Celje.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v delniško knjigo konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan) ter
svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo
s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo za
zastopanje mora biti pisno in dostavljeno
družbi osebno ali po pošti na sedež družbe
najpozneje do 26. 11. 2009. Pooblastilo
ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni
po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda, h kateri mora biti priložen
tudi predlog sklepa o katerem naj odloča
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skupščina. Če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa,
morajo delničarji pisno obrazložiti točko
dnevnega reda.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja
ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov
predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava
jim je dolžna podati zanesljive podatke in
odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda
skupščine. Pravica do obveščenosti velja
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov
sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine, vključno
z besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta ter poročila in dokumenti, ki
jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini, je delničarjem za brezplačen vpogled na
voljo na sedežu družbe Ihan, Breznikova 89,
1230 Domžale, vsak delavnik od 10. do 12.
ure, od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred
vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za
fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj
in datum, podpis pooblastitelja ter podatke
o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime
in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja.
Prosimo, da se udeleženci pred sejo
skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure
pred začetkom zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni udeleženci dolžni podpisati
seznam navzočih udeležencev in prevzeti
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini.
Farme Ihan d.d.
uprava družbe
direktor
mag. Marko Višnar, DVM, MBA
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Zavarovanja terjatev
SV 470/2009
Ob-7168/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika
iz Lenarta, opravilna številka SV 470/09
z dne 8. 10. 2009 je nepremičnina: enosobno stanovanje št. 1 v I. etaži stanovanjske stavbe (z identifikacijsko št. 633),
na naslovu Čolnikov trg 9, 2234 Benedikt,
ki obsega kuhinjo, v izmeri 9,69 m2, sobo
v izmeri 10,50 m2, hodnik v izmeri 2,88 m2,
kopalnico z WC v izmeri 3,45 m2 in klet
v izmeri 1,12 m2, stoječe na parc. 223.S,
k.o. Benedikt, katerega izključna lastnica
je zastaviteljica na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 12. 8. 2009 in dodatka k navedeni pogodbi z dne 25. 9. 2009, sklenjene z Veingerl Klavdijo, Čolnikov trg 9, 2234
Benedikt, za katerega v zemljiški knjigi še
ni izvedena etažna lastnina in katere lastnica je dolžnica in zastaviteljica Harl Sabina, EMŠO 0804977505099, Drvanja 46,
2234 Benedikt zastavljena v korist upnice
Raiffeisenbank Eberndorf, registrirte Genossenschaft mit beschrankter Haftung,
Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf, Avstrija,
z identifikacijsko številko 1870653.
SV 914/09
Ob-7169/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr.
št. SV-914/09 z dne 22. 10. 2009, je bilo
stanovanje z ident. št. 0753-3395-17, k.o.
Slovenska Bistrica, v lasti Čebular Igorja do
celote na podlagi prodajne pogodbe za nakup stanovanja v večstanovanjskem objektu
OPTIMA 2 na parcelni št. 2370/6 in 2370/10,
k.o. Slovenska Bistrica, z dne 29. 5. 2009
in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 22. 10.
2009, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung, Bahnstrasse
22, 9141 Eberndorf, Kärnten, matična št.
1780653000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 70.000,00 EUR, s pripadki.
SV 765/2009
Ob-7170/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve notarke Danice Hojs iz
Gornje Radgone, z dne 22. 10. 2009, opr.
št. SV 765/2009, je stanovanje, ki se nahaja v stanovanjskem bloku Trg svobode

10, Gornja Radgona, na parc. št. 369/2, vl.
št. 495, k.o. Gornja Radgona številka stavbe 926, številka dela stavbe 10, stanovanje
meri 69,50 m2 in obsega: kuhinja v izmeri
11,90 m2, soba v izmeri 16,66 m2, soba v izmeri 13,32 m2, soba v izmeri 11,55 m2, predsoba v izmeri 8,47 m2, kopalnica v izmeri
3,30 m2, WC v izmeri 2,20 m2, klet v izmeri
2,12 m2 v lasti Hošpel Ksenije do ene polovice in Rakuša Daniela do ene polovice, na
podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe notarke Danice Hojs z dne, 9. 10. 2009
in notarskega zapisa zemljiškoknjižnega dovolila z dne, 9. 10. 2009 zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve v 55.000,00 EUR,
obrestna mera za kredit iz 1. člena je za
prvo obrestno obdobje 3,253% letno in je
sestavljena iz seštevka 3-mesečnega Euriborja (trenutno 0,753% in pribitka v višini
2,500%). Višina obrestne mere se prilagodi
vsakega 1. 1., 1. 4., 1. 7. in 1. 10. v letu,
efektivna obrestna mera za kredit po tej
pogodbi znaša ob odobritvi 3,380%, kreditojemalec vrača kredit v 240 zaporednih
mesečnih anuitetah v višini, ki znaša ob
sklenitvi te pogodbe 312,04 EUR, anuitete
zapadejo v plačilo v enakem časovnem zaporedju, to je vsakega 1. v mesecu, od katerih prva zapade v plačilo dne 1. 12. 2009,
zadnja pa dne 1. 11. 2029 v korist Banke
Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana,
matična številka: 2211254, davčna številka:
ID:SI77752252.
SV 2554/2009
Ob-7176/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub
ljane, opr. št. SV-2554/2009 z dne 16. 10.
2009, je bilo stanovanje št. 10 v pritličju
v stanovanjski hiši Parmova 46, Ljubljana,
v skupni izmeri 43,67 m2, ki stoji na parc. št.
1999, k.o. 2636 Bežigrad, last zastaviteljice
Seršen Katarine, Ljubljana, Parmova ulica
46, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 120/11/91, z dne 29. 11.
1991, sklenjene s prodajalcem Občino Ljub
ljana - Bežigrad, Linhartova 13, Ljubljana,
zastavljeno v korist upnice Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5,
1000 Ljubljana, matična štev. 5448557000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
65.000,00 EUR, s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 87/2009
Os-6499/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 87/2009
z dne 2. 6. 2009, ki je 30. 6. 2009 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. št.
IZV 362/09 z dne 24. 6. 2009, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je stanovanje št. 8, v izmeri 57,57 m2, v II.
nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah,
Cesta maršala Tita 4a, stoječe na parc. št.
305, vl. št. 961, k.o. Jesenice, stavba 1082.
last dolžnice Simke Kičin, zarubljena v korist
upnice Republike Slovenije, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS, Davčni urad
Kranj, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, zunanji oddelek v Kranju, zaradi izterjave 13.819,77 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 23. 9. 2009
In 428/2005
Os-6597/09
Okrajno sodišče v Mariboru je s sklepom
opr. št. In 428/2005 z dne 18. 9. 2009, dovolilo izvršbo na nepremičnino, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo – stanovanje št. 3 v Kajuhovi ul. 5 v Mariboru, last dolžnika Ernesta
Sagadinja na podlagi prodajne pogodbe št.
675/94 z dne 2. 12. 1994, sklenjene s prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Maribor, za uveljavitev denarne terjatve v višini
311.212,98 EUR s pp, v korist upnice Banke
Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljub
ljana, predhodno zavarovane z zastavno
pravico na podlagi sporazuma strank, ustanovljene s sklenitvijo notarskega zapisa št.
SV 967/2002, z dne 30. 10. 2002.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 9. 2009
In 164/2009
Os-6771/09
V izvršilni zadevi upnika Skupnost etažnih lastnikov Gradišče S. L., Razlagova 5,
Maribor, ki ga zastopa odv. Damijan Kocbek,
Partizanska cesta 3-5, Maribor, proti dolžniku Andreju Prahu, Razlagova 3, Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve 660,32 EUR
s pripadki, se na podlagi sklepa o izvršbi,
opr. št. I 677/2004 z dne 12. 2. 2004, zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, stanovanje št. 11, v izmeri 71,11 m2,
v petem nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Razlagova 3.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25 9. 2009
In 178/2009
Os-6794/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. I 11776/2003 z dne
7. 8. 2003, in sklepa opr. št. In 178/2009
z dne 21. 8. 2009, ter rubežnega zapisnika
izvršitelja Milana Glažarja iz Maribora, je
bila nepremičnina, to je stanovanje št. 11,
v izmeri 71,11 m2, v petem nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Razlagova 3, ki je
vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnika

Andreja Praha, Razlagova 3, Maribor, zarubljena v korist upnika Skupnost etažnih lastnikov Gradišče s.l., Razlagova 5, Maribor,
zaradi izterjave 720,14 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 9. 2009
Z 5/2009
Os-6229/09
Izvršitelj Aljoša Valent, Vodnikova ulica
2, Ptuj, je dne 20. 4. 2009 s pričetkom ob
13. uri v zadevi: Z005/2009 Okrajno sodišče
na Ptuju, zoper dolžnika Pleskar d.d., Ulica
heroja Lacka 5, 2250 Ptuj, za upnika MFRS,
DURS, DU Ptuj, Trstenjakova ul. 2A, Ptuj,
v kraju Ul. heroja Lacka 5, Ptuj, pri dolžniku
ob prisotnosti izvršitelja Aljoši Valentu, opravil rubež nepremičnin: poslovni prostor v I.
nadstropju poslovnega objekta, na naslovu
Ulica heroja Lacka 5, pripisana k vložku št.
2725, parcelna št. 1148/2, k.o. Ptuj, ter vložek št. 3335, parcelna št. 1148/6, k.o. Ptuj.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 10. 9. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 874/2009
Os-3120/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom
z dne 23. 3. 2009, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Arnela Smajlovića,
Pod gabri 31, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine –
menjalne pogodbe, sklenjene med Mestno
občino Celje in pravno osebo INGE d.o.o.,
Bevkova 6, Žalec, za nepremičnino enosobno stanovanje z ident. št. 17.E, v 4. nadstropju, na naslovu Ulica frankolovskih žrtev 11,
Celje, v skupni površini 36,17 m2, vpisano
v vl. št. 2376/18, k.o. Spodnja Hudinja. Po
izjavi predlagateljice je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini št. identifikatorja 17.E, stanovanjska
raba, na naslovu Ulica frankolovskih žrtev
11, Celje, v vl. št. 2376/18, k.o. Spodnja
Hudinja, se zahteva v korist Arnela Smajlovića, Pod gabri 31, Celje, do celote nepremičnine.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 4. 2009
Dn 17463/2007
Os-4832/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Kodrič Mravlja, Gradišče 49, Ajdovščina,
ki jo zastopa Ataurus, poslovne in računalniške storitve, Perdan Andrej s.p., Adamičeva
9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravi-

ce in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini parc. št. 127.E, stanovanje št.
27 v IV. nadstropju, Kvedrova 20, Ljubljana,
vl. št. 346/57, k.o. Nove Jarše, dne 15. 4.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe iz
leta 1967 o nakupu stanovanja št. 27 v stanovanjski stavbi v soseski J-1-J-11, Kvedrova cesta 20, Ljubljana, v izmeri 25,58 m2,
ki stoji na zemljišču parc. št. 1256/2, k.o.
Nove Jarše, sklenjena med Gradbeno industrijskim podjetjem Gradis, Korytkova ulica
2, Ljubljana, kot prvopogodbeno stranko in
Jožetom Kastelicem iz Ljubljane, roj. dne
13. 1. 1934, kot drugopogodbeno stranko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2009
Dn 2781/2008
Os-5815/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Simke in Safeta Bektaševiča, Društvena
ulica 26, Ljubljana, ki ju zastopa Andrej Žabjek, odvetnik iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine na nepremičninah, njiva, parc.
št. 918/2, vl. št. 1391, k.o. Moste, njiva,
parc. št. 919, k.o. Moste, ter dvorišče, stanovanjska stavba, poslovna stavba in gospodarski poslopji, parc. št. 918/1, vl. št.
564, k.o. Moste, dne 5. 6. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 7. 1984
glede nepremičnine stanovanjske hiše v 1.
nadstropju desno na dvoriščni strani, Pokopališka ulica 10, Ljubljana, vpisane v vl. št.
564, k.o. Moste, sklenjena med prodajalcem
Draškom Kecmanom, Pokopališka ulica 10
v Ljubljani in kupcem Zdravkom Živanovičem, Ob železnici 1, Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 8.
1987 glede nepremičnine stanovanjske hiše
v 1. nadstropju desno na dvoriščni strani,
Pokopališka ulica 10, Ljubljana, vpisane
v vl. št. 564, k.o. Moste, sklenjena med
prodajalcem Zdravkom Živanovičem, Pokopališka ulica 10 v Ljubljani ter kupcema Miloradom in Brankico Ribić, oba Novo Polje
c. I/54, Ljubljana;
– pogodbe z dne 10. 2. 1988 o prodaji
oziroma nakupu dela stanovanja in pripadajočega zemljišča na Pokopališki ulici 10
v Ljubljani, parc. št. 918/1, 918/2, 918/3 in
919, k.o. Mote, sklenjena med prodajalkama
Bojano Kramar Potokar in Barbaro Potokar,
obe Novo Polje c. I/54, Ljubljana ter kupcem
Savko Idić, Stari trg 30, Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 3.
1993 glede nepremičnine stanovanjske hiše
v 1. nadstropju desno na dvoriščni strani,
Pokopališka ulica 10, Ljubljana, vpisane
v vl. št. 564, k.o. Moste, sklenjena med
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prodajalcema Miloradom in Brankico Ribić,
oba Pokopališka 10, Ljubljana, ter kupcem
Simko Bektaševič, Društvena ulica 26, Ljub
ljana;
– menjalne pogodbe z dne 2. 7. 1996
glede nepremičnine stanovanjske stavbe
na Pokopališki ulici 10 v Ljubljani, z dvema gospodarskima poslopjema ter poslovno stavbo, parc. št. 981/1, vl. št. 564, k.o.
Moste, sklenjena med Olgo Turk, Topniška
64, Ljubljana, kot prvopogodbeno stranko in
Francem Kebrom, Poljanska cesta 44, Ljub
ljana, kot drugopogodbeno stranko;
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 7.
1996 glede nepremičnine stanovanjske stavbe z dvema gospodarskima poslopjema ter
poslovno stavbo, parc. št. 918/1, vl. št. 564,
k.o. Moste, sklenjena med Olgo Turk, Topniška 64, Ljubljana, kot prodajalko ter Simko
in Safetom Bektaševič, oba Društvena ulica
26, Ljubljana, kot kupcema.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2009
Dn 4254/2008
Os-5822/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Tončke Krašovec, Reboljeva ulica 15, Ljub
ljana, ki jo zastopa Milan Dolgan, Dunajska cesta 122, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in hipoteke ter vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 101.E, vpisani v podvložek
št. 2944/26, k.o. Stožice, dne 4. 6. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dodatka h kupni
pogodbi št. BS-3 335/78 z dne 5. 12. 1978,
sklenjenega med Združenim gradbenim
podjetjem »Giposs«, Dvoržakova 5, Ljub
ljana, kot prodajalcem, ter Berginc Milanom
in Berginc (Erjavec) Lucijo, Mala vas 1, Ljub
ljana, kot kupcema, za stanovanje po kupni
pogodbi št. BS-3 335/78, in sicer stanovanje
št. 3 v pritličju, II. stopnišču, sedaj nepremičnina z ident. št. 101.E, vpisana v podvložek
št. 2944/26, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2009
Dn 3332/2008
Os-5823/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ivice Turk, Trg komandanta Staneta 6, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetnica Nada Kunst,
Komenskega 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, ident. št.
111.E, stanovanje na Trgu komandanta Staneta 6, vl. št. 4213/113, k.o. Zgornja Šiška,
dne 25. 5. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
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kupoprodajne pogodbe z dne 21. 10. 1985
glede nepremičnine dvo in pol-sobnega stanovanja št. 111, v izmeri 65,06 m2, ležečega v XII. nadstropju severovzhodnega dela
stanovanjske stolpnice C, Trg komandanta
Staneta 6, Ljubljana, parc. št. 307, 308, k.o.
Zgornja Šiška, sklenjena med dipl. inž. Gabrijelom Pletišo, Trg komandanta Staneta 6,
Ljubljana, kot prodajalcem ter Ivico in Ivanom Turkom, oba Bijedićeva 12, Ljubljana,
kot kupcema.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2009
Dn 9413/2007
Os-5850/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Darinke Kavčič, II. Prekomorske brigade 36,
Koper, ki jo zastopa Janez Starman, odvetnik iz Kopra, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 109.E, dvosobno
stanovanje št. 9 v II. nadstropju s shrambo
št. 9 v kleti, vpisano v podvl. št. 2921/27,
k.o. Stožice, na naslovu Bratovševa ploščad
8, Ljubljana, dne 5. 6. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
L – 889/VZ-VA z dne 24. 5. 1971, glede
nepremičnine dvosobnega stanovanja, št.
9, v II. nadstropju, v skupni izmeri 57,90 m2,
tip S 9 lamela 7 v soseski BS 7, Ljubljana–
Bežigrad, sklenjene med prodajalcem Splošno gradbeno podjetje Stavbenik Koper ter
kupcema Štefanijo in Romanom Veras, Hotimirjeva 11, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2009
Dn 6372/2008
Os-5851/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Suzane Ivančič, Tržaška cesta 55a, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 113.E, vpisani v podvložek št. 4766/28, k.o. Vič, dne 29. 5. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 270/67 z dne 26. 7. 1969,
sklenjene med GP »Tehnograd«, Tržaška
c. 68/a, Ljubljana, kot prodajalcem in Ivančič Ivanom in Štefko, Rožna dolina c. X/4a,
Ljubljana, kot kupcema, in sicer za stanovanje št. 38 oziroma 27 v IV. nadstropju,
v soseski S-IIII v bloku A-23 ob Tržaški cesti, v izmeri 39,69 m2, sedaj nepremičnina
z ident. št. 113.E, vpisana v podvložek št.
4766/28, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2009
Dn 4520/2008
Os-5854/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Terezije Herjavec, Šišenska cesta 21, Ljub
ljana, ki jo zastopa notarka Erika Braniselj,
Trg prekomorskih brigad 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 4.E, vpisani v podvložek št.
4615/4, v k.o. Zgornja Šiška, dne 29. 5. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 496/61-63 z dne 11. 6. 1963, sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih
hiš Ljubljana – Šiška, Celovška cesta 135,
Ljubljana, kot prodajalcem, in Marijo Nastran, Milčinskega 81, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za enoinpolsobno stanovanje
v pritličju, desno, levo stopnišče, v izmeri
38,59 m2, v bloku TB-18, sedaj nepremičnina z ident. št. 4.E, vpisani v podvložek št.
4615/4, v k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2009
Dn 14895/2008
Os-5871/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Olge Glavaš, Gašperšičeva ulica 8, Ljub
ljana, ki jo zastopa Klavdija Šušnjara, Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška cesta
185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 89.E vpisani
v podvložek št. 1884/89, v k.o. Moste, dne
2. 7. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 27/94-G8 z dne 14. 10.
1994, sklenjene med prodajalcem Gradis,
Gradbeno podjetje Ljubljana p.o., Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana in kupcema
Kuševič Zlatkom in Ivico, Meškova ulica 4,
Brežice, in sicer za garsonjero št. 82 v 3.
nadstropju, v izmeri 23,20 m2, v samskem
domu na Gašperšičevi ulici 8 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2009
Dn 23871/2008
Os-5878/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane
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Mahkovec, Nahtigalova ulica 11, Ljubljana,
ki jo zastopa notar Miro Bregar iz Litije, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini
parc. št. 88/3 vpisani v vložek št. 2929, v k.o.
Kašelj, dne 2. 7. 2009 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1158/3/93 sklenjene med prodajalcem Občino Ljubljana - Bežigrad, Linhartova
13, Ljubljana in kupovalko Anico Mahkovec,
Nahtigalova ulica 11, Ljubljana, in sicer za
nepremičnino parc. št. 88/3, v k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2009
Dn 14887/2008
Os-5880/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Ivice Horvata, Gašperšičeva ulica 8, Ljubljana, ki ga zastopa Klavdija
Šušnjara, Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška cesta 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini z ident. št.
2.E vpisani v podvložek št. 1884/2, v k.o.
Moste, dne 2. 7. 2009 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 50/95-G8 z dne
13. 4. 1995, sklenjene med prodajalcem Gradis, Gradbeno podjetje Ljubljana p.o., Ulica
Gradnikove brigade 11, Ljubljana in kupcem
Denisom Hlebanjem, Mrzelova 19, Ljubljana,
in sicer za takrat nebivalno enoto št. 19, v velikost 46,03 m2 v samskem domu na Gašperšičevi ulici 8 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2009
Dn 5193/2008
Os-5881/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Barbare Berce, Carja
Dušana 8, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška
družba Dernovšek o.p., d.n.o., Tavčarjeva 6,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na
nepremičninah parc. št. 1187/1 in 1187/3,
vpisanih v vložku št. 1614 v k.o. Bežigrad,
dne 4. 6. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 29. 9. 1993, ki
je sklenjena med Jožetom Debeljakom, Mali
log 7, Loški Potok, kot prodajalcem in Bojanom Pečenkom, Trnovska 2, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za solastniški delež 12/144
nepremičnine parc. št. 1187/1 in parc. št.
1187/3, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2009
Dn 18094/2007
Os-5882/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Makovec Damjane in Makovec Tadeje, obe
Idrijska 15, Ljubljana, ki ju zastopa odvetniška družba Dernovšek o.p., d.n.o., Tavčarjeva 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 7.E, vpisani v podvložku št. 5985/7, v k.o. Trnovsko
predmestje, dne 23. 6. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o vključitvi v gradnjo
stanovanjskega objekta »D« ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo, št. 282/81-M.G.
z dne 2. 10. 1981, ki je sklenjena med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljub
ljana Vič – Rudnik, kot prodajalko in Filipič Marijo iz Škofje Loke, Podlubnik 152,
in sicer za posamezen del stavbe, v izmeri
78,77 m2, ident. št. 1722-04445-007, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Ziherlova ulica
43, stoječi na parc. št. 74/9, k.o. Trnovsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2009
Dn 17950/2007
Os-5884/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Iris
Strlič, Novo Polje, Cesta I/42, Ljubljana, ki
jo zastopa Anton Pregelj, odvetnik iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini parc. št. 266/20, stanovanjska
stavba in dvorišče, v skupni izmeri 168 m2,
vl. št. 1327, k.o. Slape, Občina Moste – Polje, Ljubljana, dne 5. 6. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
IV/c-739/1-71 z dne 28. 10. 1971, glede
nepremičnine – vrstna hiša št. 2 na parceli,
v izmeri 168 m2, na kateri stoji stavba, ki se
nahaja v Ljubljani, Občina Moste – Polje,
Cesta I/42, vpisane pod parc. št. 266/20, št.
vl. 1327, k.o. Slape, sklenjena med prodajalcem SGP »Zidar« Kočevje, Trg 3. oktobra,
Kočevje, ter kupcema Jurijem in Leopoldom
Vukom, Pugljeva 28, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2009
Dn 18051/2007
Os-5888/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ivane Virant, Tržaška cesta 39, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetnik Drago Čučnik, Stari trg
2, 1000 Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 58.E, vpisani
v podvložek št. 3984/58, v k.o. Vič, dne 4. 6.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
55 o premoženjskih pravicah in obveznostih
z dne 10. 9. 1963, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo DOM 62 v Ljubljani, kot
prodajalcem in Jožetom Virantom in Ivanko
Šuklje, Rozmanova 1, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za dvoinpolsobno stanovanje št.
58 v IV. nadstropju IV. stopnišča bloka B-4
ob Tržaški cesti, sedaj nepremičnina z ident.
št. 58.E, vpisana v podvložek št. 3984/58,
v k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2009
Dn 14489/2008
Os-5890/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marjana Gabra, Klanska ulica 1, Medvode, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini
z ident. št. 7.E in 8.E, vpisani v podvložku
št. 912/5 v k.o. Medvode, dne 1. 7. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
70-3193 z dne 28. 8. 1970, sklenjene med
SGP Tehnikom, Star cesta 2, Škofja Loka,
kot prodajalcem in Marjanom Gabrom, Sora
25, Medvode, kot kupcem, in sicer za stanovanje št. 6 v 1. nadstropju na par. št. 69, 68,
70 in 71, k.o. Medvode.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2009
Dn 5090/2008
Os-5891/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Branke Šegota, Archinetova ulica 1, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 8.E, vpisani v podvložku št. 1901/8, v k.o. Moste, dne 23. 6.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. MS 4/5, 587/83 z dne
19. 12. 1983, sklenjene med Zavodom za
izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring Ljub
ljana, Kersnikova 10, kot pooblaščenim investitorjem in Šegota Brankom in Šegota
Branko, kot soinvestitorjema, in sicer za
stanovanje B-38, št. 8, v II. nadstropju, v izmeri 32,83 m2, sedaj nepremičnina z ident.
št. 8.E vpisana v podvl. št. 1901/8, v k.o.
Moste.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2009
Dn 5716/2008
Os-5892/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mira
Dmitrovića, Tržaška cesta 119, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 169.E, vpisani v podvložek št. 4406/73, v k.o. Vič, dne 23. 6. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
277/79-05/20-63 z dne 20. 6. 1979, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem
Grosuplje, n.sol.o., Taborska cesta 13, Grosuplje, kot prodajalcem in Kovačič Francem,
Tbilisijska 2, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
za garažo z oznako 169, izmere 10,80 m2,
identifikacijska številka: 1723-05204-169,
v garažni stavbi brez naslova v Ljubljani,
stoječi na parc. št. 1640/1, parc. št. 1610/3
in parc. št. 1627/2, vse k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2009
Dn 14757/2008
Os-5893/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vitanova medicinski center, Mariborska cesta
37, Radlje ob Dravi, ki zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini z ident.
št. 86.E, vpisani v podvložek št. 3718/87,
v k.o. Bežigrad, dne 1. 7. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 619/70 z dne
16. 12. 1970, sklenjene med prodajalcem
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje
in kupcem Semolič Jelen Slavko, Marjanova 24, Ljubljana, in sicer za garažo št. 86
v 1. nadstropju na parc. št. 1622/2, k.o.
Bežigrad,
– pogodbe z dne 1. 5. 1971, sklenjene
med Semolič Jelen Slavko, Majaronova 24,
Ljubljana, kot prodajalcem in Matić Živojinom, Majaranova 28, Ljubljana, kot kupcem,
in sicer za garažo št. 86 v 1. nadstropju na
parc. št. 1622/2, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2009
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Dn 25352/2006
Os-6524/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Jožefa in Valerije Osterc, Tržaška cesta
51A, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 35 v 8. nadstropju, na naslovu Tržaška cesta 51a, Ljub
ljana, z ident. št. 31.E, vpisano v podvl. št.
4394/31, k.o. Vič, dne 5. 8. 2009, pod opr.
št. Dn 25352/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 60/67 z dne
17. 3. 1967, sklenjene med GP Tehnograd
2, Tržaška cesta 68a, Ljubljana (kot prodajalcem) in Osterc Jožkom in Valerijo, oba
Barvarska steza 6 (sedaj oba Tržaška cesta
51a) (kot kupca), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 31.E, vpisano v podvl. št.
4394/31, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2009
Dn 24555/2008
Os-6525/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Ostojić Sava, Adamičeva ulica 3, Ljubljana,
ki ga zastopa Ataurus Perdan Andrej s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, garažo
št. 440 v pritličju, RGD 4, na Rašiški ulici
v Ljubljani, z ident. št. 40.E, vpisano v podvl.
št. 4345/40, k.o. Zgornja Šiška, dne 27. 8.
2009, pod opr. št. Dn 24555/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G-194/67 z dne 24. 1. 1967,
sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) in Trunkelj
Rudijem, Šišenska 44, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 40.E, vpisano v podvl. št. 4345/40, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2009
Dn 24554/2008
Os-6534/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Škrbec Ivanke, Ul. Martina Krpana 32,
Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus Perdan
Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo št. 436 v pritličju, RGD 4, na Rašiški
ulici v Ljubljani, z ident. št. 36.E, vpisano
v podvl. št. 4345/36, k.o. Zgornja Šiška, dne
27. 8. 2009, pod opr. št. Dn 24554/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve

zemljiškoknjižne litine, pogodbe o nakupu
garaže št. G-230/67 z dne 14. 2. 1967, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Škrbec Rudolfom, Martina Krpana 32, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 36.E, vpisano v podvl. št. 4345/36, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2009
Dn 24553/2008
Os-6535/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sojer Gabrijela, Ul. Martina Krpana 34, Ljub
ljana, ki ga zastopa Ataurus Perdan Andrej
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, garažo
št. 435 v pritličju, RGD 4, na Rašiški ulici
v Ljubljani, z ident. št. 35.E, vpisano v podvl.
št. 4345/35, k.o. Zgornja Šiška, dne 27. 8.
2009, pod opr. št. Dn 24553/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G-229/67 z dne 14. 2. 1967,
sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) in Sojer
Gabrijelom, Martina Krpana 34, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 35.E, vpisano v podvl. št. 4345/35,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2009
Dn 20546/2008
Os-6536/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jamnik Matjaža, Peruzzijeva ulica 13, Ljub
ljana, ki ga zastopa notar Miro Košak iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, poslovni prostor z oznako
CP-3A v pritličju, na naslovu Jurčkova cesta
233, Ljubljana, z ident. št. 203.E, vpisano
v podvl. št. 3088/91, k.o. Rudnik, dne 18. 8.
2009, pod opr. št. Dn 20546/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 15647/07-CP-3A z dne 20. 12. 2007,
sklenjene med NLB Leasing d.o.o., Ljub
ljana (kot prodajalcem) in ProHolding d.o.o.,
Kidričeva 25, Celje (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 203.E, vpisano v podvl. št. 3088/91, k.o. Rudnik.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2009
Dn 14059/05
Os-6774/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Katji
Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
Maribor, ki jo po generalnem pooblastilu zastopa Višnja Pravdič, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, vpisani v podvl. št.
2084/33, k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 14059/05,
dne 9. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 259-103/12-4/KA 4700
z dne 19. 7. 1968 sklenjene med prodajalcem
Podjetjem za visoke gradnje »Stavbar« Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal
glavni direktor Valentin Breznik in kupovalko
Temeljno skupnostjo otroškega varstva Maribor, ki jo je zastopala predsednica Slava Gruden, s katero je prodajalec kupovalki prodal
prostore za otroško varstvo v stanovanjski
stolpnici A2 na Ljubljanski ulici 17b, Maribor,
parc. št. 117/3 in 117/2, vl. št. 1454, k.o.
Magdalena.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 10. 2009
Dn 2682/09
Os-6775/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Faleža, stanujočega Gorkega ulica 8,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, vpisani v podlv. št. 1278/8,
k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 2682/09, dne
10. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 15. 5. 1995
z aneksom, sklenjene med prodajalci Zofko
Smrekar, EMŠO: 3103923505029, Marijo
Hladnik, EMŠO: 2001925505327, Terezijo
Vizovišek, EMŠO: 1909926505248, Jankom
Slivnikom, EMŠO: 2110944500054, Danielom Slivnikom, EMŠO: 1110946500279 ter
Majdo Povše, EMŠO: 1901951505758, ki
jih je zastopala Terezija Vizovišek, stanujoča
Antoličeva ulica 16, Maribor in kupcem Francem Faležem, stanujočim Gorkega ulica 8,
Maribor, EMŠO: 2410949500056, s katero
so prodajalci kupcu prodali enosobno stanovanje št. 2 v II. nadstropju v stanovanjski
hiši v Mariboru, Gorkega ulica 8, na parc. št.
307, vl. št. 1278, k.o. Tabor in na tem dovolili
vknjižbo lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 10. 2009
Rz 524/09
Os-6853/09
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško

knjižni zadevi začeti na predlog Občine
Komen, o predlogu za začetek postopka
dopolnitve zemljiške knjige, dne 16. 9. 2009,
oklicuje začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige, in sicer parc. št. 3504/3, k.o. Mali
Dol, parc. št. 3504/11, k.o. Mali Dol, parc.
št. 1382/1, k.o. Tomačevica, parc. št. 1842,
k.o. Kodreti.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice Občine Komen.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 10. 2009
Dn 1923/2009
Os-6790/09
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je s sklepom z dne 17. 9. 2009, Dn št.
1923/2009, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 20. 3. 1989, št. AP-03/89,
sklenjene med Kovaško industrijo Unior Zreče, kot prodajalcem, in Trgovsko delovno
organizacijo Center Celje, kot kupcem, ki se
nanaša na nepremičnino – identifikacijska
št. 1.E – stanovanjski prostor št. 1091-83-1,
v 1. etaži, v izmeri 21,00 m2, v stavbi na naslovu Rogla 59, Rogla, na parc. št. 1098/85,
vpisani v vl. št. 448, k.o. Hudinja.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Era d.d., Prešernova ulica 10, Velenje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 6. 10. 2009
Dn 1885/2009
Os-6791/09
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je s sklepom z dne 23. 9. 2009, Dn št.
1885/2009, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 20. 3. 1996, sklenjene med Kovaško industrijo Unior Zreče, kot
prodajalcem in M&P d.o.o., kot kupcem, ki
se nanaša na nepremičnino – stanovanjski
prostor št. 1.E, v 1. etaži, v izmeri 21,00 m2,
v stavbi z naslovom Rogla 65, Rogla, identifikacijska št. 1091-14-1, parc. št. 1095/84,
vpisani v vl. št. 447/1, k.o. Hudinja in stanovanjski prostor, št. 2.E, v 1. etaži, v izmeri
21,00 m2, v stavbi z naslovom Rogla 65,
Rogla, identifikacijska št. 1091-14-2, parc.
št. 1095/84, vpisani v vl. št. 447/2, k.o. Hudinja.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Janka Železnikarja, Slape 30, Ljub
ljana – Polje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 6. 10. 2009
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Dn 5504/2009
Os-7164/09
Okrajno sodišče v Celju je po sodnici
Tanji Dolar Božič s sklepom z dne 25. 9.
2009, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na
predlog Lončar Dragota, stan. Reteče 27,
Škofja Loka, ki ga zastopa Primadom Vesna
Mejač, s.p., Savinova ulica 7, Celje, uvedlo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – izgubljene prodajne pogodbe z dne
14. 7. 1993, sklenjene med Drolc Brankom
in Kroflič Marjanom kot kupcem, za nepremičnino št. iden. 10.E del stavbe, Na otoku
3, vpisano v podvl. 2317/11, k.o. Celje.
Predlagana je vknjižba lastninske pravice v korist Ločnar Dragota, roj. 22. 7. 1963,
stan. Reteče 27, Škofja vas.
Pogodba je bila po izjavi predlagatelja
Lončar Dragota, izgubljena.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Uradni list RS, št. 58/03) v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodiščem v Celju
dne 21. 10. 2009
Dn 24891/2009
Os-7179/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kušar Vere, Ločnikarjeva ulica 12, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 3 v pritličju 3 niza, na
naslovu Ob Jamovi ulici, Ljubljana, z ident.
št. 303.E, podvl. št. 4019/68, k.o. Vič, dne
5. 10. 2009, pod opr. št. Dn 24891/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
in prodaji stanovanja, grajenega za tržišče
št. 268/71 z dne 19. 7. 1971, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje
(kot prodajalcem) in Kušar Petrom, ženo
Vero, sinom Petrom in hčerko Valentino,
vsi Zavetiška 2, Ljubljana (kot kupci), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 303.E,
vpisano v podvl. št. 4019/68, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2009
Dn 26031/2009
Os-7248/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Brenčič Boruta, Povšetova 104, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
stanovanje št. S 21 v mansardi z ident. št
46.E in shrambo S 21a v kleti z ident. št.
47.E, na naslovu Povšetova 104, Ljubljana,
vpisana v podvl. št 1401/26, k.o. Udmat, dne
25. 9. 2009, pod opr. št. Dn 26031/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 1136/02-ŽP z dne 9. 2. 1993, sklenjene
med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za
obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Valenčič Mojco, Povše-
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tova 104, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 46.E in 47.E,
vpisano v podvl. št. 1401/26, k.o. Udmat.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2009
Dn 18865/2009
Os-7249/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tijanič Milovana, Zelena pot 19, Ljubljana, ki ga
zastopa Mejnik d.o.o., Letališka cesta 32j,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 30 v 7. etaži,
na naslovu Zelena pot 19, Ljubljana, z ident.
št. 30.E, vpisano v podvl. št. 5893/30, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 8. 7. 2009, pod
opr. št. Dn 18865/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnograd (kot prodajalcem) in Virant
Marijo (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 30.E, vpisano v podvl. št.
5893/30, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2009
Dn 13332/09
Os-7178/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Katji
Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ronalda Kuharja, stanujočega Borštnikova ulica
84, Maribor, ki ga zastopa Flatmary, Marija
Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podpisani podvl. št. 870/82, k.o. Maribor
- Grad, pod opr. št. Dn 13332/09, dne 21. 10.
2009 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 18. 11. 1991 sklenjene na
podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ
med prodajalcem Mariborsko livarno Maribor
d.o.o., Oreško nabrežje 9, Maribor, ki ga je
zastopal predsednik družbe Anton Vončina
in kupovalko Vido Kus, stanujočo Krekova
ulic 26, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal garsonjero št. 89 v IX. nadstropju stanovanjskega objekta Krekova ulica 26,
Maribor, parc. št. 810, k.o. Maribor – Grad in
na tem dovolil vknjižbo lastninske pravice na
ime kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 10. 2009
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Dn 12225/09
Os-7247/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Roberta Bobiča in Klavdije Petrovič, stanujočih Župančičeva ulica 6, Maribor, ki ju
zastopa notar Boris Kosi, Partizanska cesta
13a, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, pripisani podvl. št. 3133/5,
k.o. Tezno v korist predlagateljev, vsakega
do 1/2 celote, pod opr. št. Dn 12225/09, dne
25. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 1. 2. 1993
sklenjene med prodajalko Tatjano Pungarčič, EMŠO: 1104944505303, stanujočo Župančičeva ulica 6, Maribor in kupcema Tadejem Strojnikom, EMŠO: 1107963500087
in Ireno Strojnik, EMŠO: 3107965505202,
stanujočih Kraigherjeva 10, Ptuj, s katero je
prodajalka kupcem prodala stanovanje št 5
v I. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Župančičeva ulica 6 in na tem dovolila
vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 10. 2009
Dn 2040/2009
Os-7165/09
Pri Okrajnem sodišču v Trbovljah se je
s sklepom z dne 21. 9. 2009 začel postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne pogodbe št. 0403-S-36/1-2768/93
z dne 15. 11. 1993, sklenjene med Republiko Slovenijo, kot prodajalko in Fabjan Mirkom, Opekarna 18, Trbovlje, kot kupcem,
za stanovanje št. 18 v IV. nadstropju stavbe
Opekarna 18, Trbovlje in aneksa št. 1, z dne
10. 12. 1977, o predčasnem odplačilu stanovanja.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Spekter d.o.o., Trg revolucije 7, Trbovlje, ki ga zastopa odvetnik Sašo Ostrožnik,
Kešetovo 4, Trbovlje, izgubil. Na navedeni
nepremičnini ident. št. 118.E – št. 118 v 7.
etaži s prip. kletjo št. 118 v 2. etaži, Opekarna 18, Trbovlje, vpisani v vl. št. 3069/43, k.o.
Trbovlje, je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist Spekter d.o.o., Trg revolucije
7, Trbovlje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi-1A v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 20. 10. 2009

Amortizacije
N 11/2005
Os-4316/09
Na predlog predlagatelja Mebles IMS
d.o.o. – v stečaju, Dunajska cesta 191, Ljub
ljana, ki ga zastopa pooblaščenka Abanka
Vipa d.d., Ljubljana, Slovenska 58, Ljub
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ljana, ki jo zastopa odv. Irena Kočevar iz
Ljubljane, se uvaja amortizacija spodaj navedenih delnic, ki naj bi se izgubile. Imetnika
teh papirjev se poziva, da v roku 60 dni po
objavi oglasa v Uradnem listu Republike
Slovenije uveljavlja svoje zakonite pravice.
Po preteku tega roka se bo štelo, da so
vrednostni papirji izgubili svojo pravno veljavnost.
Podatki o delnicah:
serija
AA

vrednost
1

delnice
0001328

od delnice
0001352

do št. delnic
25

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2005

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 42/2008
Os-6812/09
Okrajno sodišče v Ajdovščini je v pravdni
zadevi tožeče stranke Marjana Valiča, Skrilje 16, Dobravlje, ki ga zastopa odvetnica
Vida Mali Lemut iz Ajdovščine, zoper tožene
stranke: 1. Dorino Azzarello, Via Caprin 24,
Gradisca D'Isonzo, Italija, 2. Alojza Bratino,
18 Wendy Ave., Georges Hall, 2198 Sidney,
Avstralija, 3. Ivanko Bradischia, Via Toscanini 7, Gorizia, Italija, 4. Stanislava Bratino,
Ročinj 26, Ročinj, 5. Nicoletto Clocchiatti,
Via Gradisca 10, Farra, Italija, 6. Jožefa Droleta, Ulica Gradnikove brigade 19, Nova Gorica, 7. Lucijo Kumše, Tomišelj 72, Ig, 8. Ido
Leban, neznanega bivališča, 9. Nandeta Lebana, neznanega bivališča, 10. Olgo Leban,
Ozeljan 68, Šempas, 11. Zorana Lebana,
neznanega bivališča, 12. Ivanko Montenari,
neznanega bivališča, 13. Kristino Možina,
Via Nizzi 14, Trst, Italija, 14. Ido Požar, Ulica
Marija Kogoja 44, Nova Gorica, 15. Dorotejo
Tolusso, neznanega bivališča in 16. Vinka
Bratino, Ročinj 17, Ročinj, zaradi ugotovitve lastninske pravice s priposestvovanjem,
pcto. 400,00 EUR, na predlog tožeče stranke s sklepom z dne 3. 8. 2009 na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku Idi Leban, Nandetu
Lebanu, Zoranu Lebanu, Ivanki Montenari
in Doroteji Tolusso, vsi neznanega bivališča,
za začasno zastopnico postavilo odvetnico
Tanjo Marušič, Kidričeva 18, Nova Gorica, ki
jih bo zastopala v pravdnem postopku opr.
št. P 42/2008.
Začasna zastopnica bo zastopala tožene stranke vse dotlej, dokler one ali njihov
pooblaščenec ne nastopijo pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 6. 10. 2009
II P 1925/2008
Os-3592/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Andreji Fašun
v pravdni zadevi tožeče stranke Baheta
Kourajšija, Kuželjevec 6b, Zagradec, ki ga
zastopa Odvetniška pisarna Šlibar v Trzinu,
zoper toženo stranko Ernesta Kulauzovića,
sedaj neznanega prebivališča (prej Kajuhova 44, Ljubljana), zaradi plačila 900,00
EUR, dne 15. 4. 2009 sklenilo:
toženi stranki Ernestu Kulauzoviću, neznanega prebivališča, se postavlja začasna

št. lotov
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zastopnica, odvetnica Olivera Gomboc, Slovenska cesta 55c, Ljubljana, ki bo zastopala
toženo stranko v tem postopku zaradi plačila 900,00 EUR.
Začasna zastopnica ima v postopku,
za katerega je postavljena, vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika, toženo
stranko pa bo zastopala od dneva postavitve dalje, dokler tolžena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2009
VL 75243/2009
Os-6605/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Antonu
Juhantu, Kovorska cesta 57, Tržič, zaradi
izterjave 669,49 EUR, sklenilo:
dolžniku Antonu Juhantu, Kovorska cesta 57, Tržič, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Renata Godnov Špik, Kovorska 31,
Tržič.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 2009
VL 20849/2009
Os-6624/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, proti
dolžniku Mihaelu Ferčecu, Ulica Heroja Šaranoviča 10, Maribor, zaradi izterjave 279,97
EUR, sklenilo:
dolžniku Mihaelu Ferčecu, Ulica heroja
Šaranoviča 10, Maribor, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Andreja Dajčman, Partizanska cesta
16, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 8. 2009
VL 45533/2009
Os-6628/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Volksbank d.d., Dunajska
cesta 128A, Ljubljana, proti dolžniku Fikretu
Begoviću, Celovška cesta 195, Ljubljana,
zaradi izterjave 1.081,42 EUR, sklenilo:
dolžniku Fikretu Begoviću, Celovška cesta 195, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi
začasni zastopnik.
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Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Mojca Dvoršek, Trg OF 14, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 8. 2009
VL 18201/2008
Os-6631/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, ki jo
zastopa Barbara Kosmač, Ljubljanska cesta
3a, Koper, proti dolžniku Jasminu Spahiću,
Topniška ulica 32, Ljubljana, zaradi izterjave
385,74 EUR, sklenilo:
dolžniku Jasminu Spahiću, Topniška ulica 32, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Barbara Fatur, Tavčarjeva 6, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 8. 2009
VL 64901/2009
Os-6635/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Mirsadu
Babiću, Verd 169, Vrhnika, zaradi izterjave
559,76 EUR, sklenilo:
dolžniku Mirsadu Babiću, Verd 169, Vrhnika, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82l. člena Zakona o pravdnem postopku
ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Stanislav Mauri, Cankarjev trg 11, 1360 Vrhnika.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 8. 2009
VL 67693/2009
Os-6636/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, proti
dolžniku Sebastijanu Kristl, Sokolska ulica
44, Maribor, zaradi izterjave 986,95 EUR,
sklenilo:
dolžniku Sebastijanu Kristl, Sokolska ulica 44, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Albin Puclin, Ulica talcev 15, Maribor.
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Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 8. 2009
VL 56526/2009
Os-6640/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa Breda
Petelinc, Zaloška cesta 2, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Andriyu Prosyanovskyyu,
Poljanska cesta 66, Ljubljana – dostava,
zaradi izterjave 612,69 EUR, sklenilo:
dolžniku Andriyu Prosyanovskyyu, Poljanska cesta 66, Ljubljana – 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 postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Mirčič Živan.
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 14. 9. 2009
VL 68589/2009
Os-6641/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Sefidanu
Lutišoskemu, Videm 2, Cerknica, zaradi izterjave 621, 79 EUR, sklenilo:
dolžniku Sefidanu Lutišoskemu, Videm
2, Cerknica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Marija Leustek.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2009
VL 66079/2009
Os-6643/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Gordana Pavlin Hvalič, Kidričeva ulica
21, Nova Gorica, proti dolžniku Igorju Kristl,
Velika Čolnarska ulica 8, Ljubljana, zaradi
izterjave 5. 224, 85 EUR, sklenilo:
dolžniku Igorju Kristl, Velika Čolnarska
ulica 8, Ljubljana, se na podlagi 4. toče
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Ferš Mrhar Petra, Cesta v Gorice
36, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov

pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 8. 2009
Os-6645/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice DBS d.d., Kolodvorska ulica
9, Ljubljana, ki ga zastopa Matevž Zgaga,
Kolodvorska ulica 9, Ljubljana, proti dolžnici Majdi Špeh, Ulica Pohorskega bataljona
10, Ljubljana, zaradi izterjave 224,88 EUR,
sklenilo:
dolžnici Majdi Špeh, Ulica Pohorskega
bataljona 10, Ljubljana, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ
postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Grilc Anton, Dalmatinova 2, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 8. 2009
VL 76623/2009
Os-6646/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Miroljubu
Stričeviću, Rozmanova ulica 3, Ljubljana dostava, ki ga zastopa odv. Pavel Zajc, Kersnikova ulica 3, Ljubljana, zaradi izterjave
665,73 EUR, sklenilo:
dolžniku Miroljubu Stričeviću, Rozmanova ulica 3, Ljubljana – 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 postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Zajc Pavel, Kersnikova 3, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 8. 2009
VL 118001/2008
Os-6735/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska
cesta 58, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa
odv. Odvetniška pisarna Godič & Selakovič
o.p., d.n.o., Partizanska cesta 30, Maribor –
dostava, proti dolžniku Milošu Staniću, Novi
Slankamen BB, Novi Slankamen, zaradi izterjave 337,33 EUR s pp, sklenilo:
Sklep sodišča VL 118001/208 z dne
20. 7. 2009 se razveljavi.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2009
VL 100818/2008
Os-6761/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zasto-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pa Tina Malovrh, Bleiweisova ceta 20, Kranj,
proti dolžniku Sevimu Dalipu, Gubčeva ulica 5, Kranj, zaradi izterjave 1.488,14 EUR,
sklenilo:
dolžniku Sevimu Dalipu, Gubčeva ulica 5,
Kranj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Mojca Košir, Cesta železarjev 8b,
Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2009
VL 15431/2009
Os-6762/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarejva ulica
3, Maribor, proti dolžnici Lidiji Škorja, Poženelova ulica 10, Laško, zaradi izterjave
5.885,06 EUR, sklenilo:
dolžnici Lidiji Škorja, Poženelova ulica
10, Laško, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Nada Kunst-Koren, Komenskega 12, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2009
VL 75522/2009
Os-6763/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Diners Club SLO d.o.o., Dunajska cesta 129, Ljubljana, proti dolžniku
Darijanu Golobu, Peričeva ulica 37, Ljub
ljana – dostava, zaradi izterjave 10.032,69
EUR, sklenilo:
dolžniku Darijanu Golobu, Peričeva ulica 37, Ljubljana – 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 postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2009
VL 75298/2009
Os-6764/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Jakobu
Koželju, Kregarjeva ulica 1, Brežice, zaradi
izterjave 225,36 EUR, sklenilo:
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dolžniku Jakobu Koželju, Kregarjeva ulica 1, Brežice, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Rožman Branko.
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 14. 9. 2009

dolžnici Suzani Fegeš, Ulica 6. junija
12A, Ivančna Gorica, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Mahkota Andrej.
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 11. 9. 2009

VL 681/2009
Os-6765/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Anita Smole, Mariborska 1, Celje,
proti dolžnici Brigiti Krištof, Partizanska cesta 39, Velenje, zaradi izterjave 1.665,42
EUR, sklenilo:
dolžnici Brigiti Krištof, Partizanska cesta
39, Velenje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Rudi Pahole, Bratov Mravljak 1, Velenje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2009

VL 58459/2009
Os-6798/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžnici Juliji
Lukjanski, Radehova 011, Lenart v Slovenskih Goricah, zaradi izterjave 320,75 EUR,
sklenilo:
dolžnici Juliji Lukjanski, Radehova 011,
Lenart v Slovenskih Goricah, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Ivan Bukovnik, Maistrova 10, Lenart v Slovenskih Goricah.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2009

VL 83377/2009
Os-6772/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, ki ga
zastopa Hermina Hofman, Dunajska cesta
107, Ljubljana, proti dolžniku Tadeju Baragi, Bizjakova 1b, Ljubljana, zaradi izterjave
1.788,72 EUR, sklenilo.
dolžniku Tadeju Baraga, Bizjakova 1b,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Aleš
Avbreht, Šestova ul. 2, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2009

VL 122347/2008
Os-6799/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska c. 3a, Koper – Capodistria, ki jo
zastopa Klavdija Kolb PE Murska Sobota,
Arhitekta Novaka 13, Murska Sobota, proti
dolžniku Tadeju Tibaot, Tomšičeva ulica 48,
Murska Sobota, zaradi izterjave 3.663,52
EUR, sklenilo:
dolžniku Tadeju Tibaot, Tomšičeva ulica
48, Murska Sobota, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Belec Silvo, Lendavska 5/A, Murska Sobota.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastoi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2009

VL 59907/2009
Os-6797/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika GM 3, d.o.o., Gradnikova cesta 103, Radovljica, ki ga zastopa
Leon Fičur, Ferrarska ulica 30, Koper, proti
dolžnici Suzani Fegeš, Ulica 6. junija 12A,
Ivančna Gorica, zaradi izterjave 5.356,00
EUR, sklenilo:

VL 72721/2009
Os-6801/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Marku
Kepa, Moškričeva ulica 42, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 665,73 EUR, sklenilo:
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dolžniku Marku Kepi, Moškričeva ulica
42, Ljubljana – 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 postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Maher Zlato.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico 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 11. 9. 2009
VL 84237/2009
Os-6803/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana,
proti dolžniku Daliboru Karapetroviću, Sketova 4, Ljubljana, zaradi izterjave 5.694,00
EUR, sklenilo:
dolžniku Daliboru Karapetroviću, Sketova 4, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Mahmuljin Ismet.
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 11. 9. 2009
VL 84784/2009
Os-6804/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska c. 3a, Koper – Capodistria, proti
dolžniku Imadu Nassiru, Brest 52, Ig, zaradi
izterjave 234,27 EUR, sklenilo:
dolžniku Imadu Nassiru, Brest 52, Ig, se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Pance Franc.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastoi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2009
VL 96140/2009
Os-6806/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Jožeta Petek, Otavice 17,
Ribnica, ki ga zastopa odv. Ferfolja, Ljubič
in Partnerji, o.p., d.n.o., Slomškova ulica 17,
Ljubljana, proti dolžnici Jasni Alagič, Zikova ulica 1, Kamnik, zaradi izterjave 500,75
EUR, sklenilo:
dolžnici Jasni Alagič, Zikova ulica 1,
Kamnik, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
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kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Markelj Tatjana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2009

Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Pavšek Jernej, Kotnikova ulica 34, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2009

VL 72751/2009
Os-6809/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska c. 3a, Koper proti dolžnici Mariji Dobočnik, Cesta na Ljubečno 42, Celje – dostava, zaradi izterjave 189,78 EUR,
sklenilo:
dolžnici Mariji Dobočnik, Cesta na Ljubečno 42, Celje - 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 postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Zorko Dragica, Glavni trg 3, Celje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2009

VL 98584/2009
Os-6840/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50,
Ljubljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec,
Dunajska cesta 50, Ljubljana, proti dolžniku
Sebastjanu Testenu, Kidričeva cesta 3a, Kanal, zaradi izterjave 427,14 EUR, sklenilo:
dolžniku Sebastjanu Testenu, Kidričeva
cesta 3a, Kanal, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Čehovin Simon.
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 17. 9. 2009

VL 61337/2009
Os-6810/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche Inter auto d.o.o.,
Bravničarjeva ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan
in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana, proti dolžniku Marcelu Merdita,
Marxova 22, Piran, zaradi izterjave 113,07
EUR, sklenilo:
dolžniku Marcelu Merdita, Marxova 22,
Piran, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Marjana Manfreda, Vojkovo nabrežje 3, Koper.
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 11. 9. 2009
VL 86117/2009
Os-6811/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper- Capodistria, proti dolžniku Franciju Varga, Ljubljanska cesta 70,
Domžale, zaradi izterjave 1.760,60 EUR,
sklenilo:
dolžniku Franciju Varga, Ljubljanska cesta 70, Domžale, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom

VL 10580/2009
Os-6844/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Hypo Leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Ferfolja, Ljubič in Partnerji, o.p., d.n.o.,
Slomškova ulica 17, Ljubljana, proti dolžniku
KA-SI, d.o.o., Cesta maršala Tita 19, Jesenice, Igorju Eršte, Cesta Kokrškega odreda
11, Kranj, Marku Eršte, Cesta Kokrškega
odreda 11, Kranj, zaradi izterjave 36.126,54
EUR, sklenilo:
dolžniku Igorju Eršte, Cesta Kokrškega
odreda 11, Kranj in Marku Eršte, Cesta Kokrškega odreda 11, Kranj, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Anica Flat, Jezerska 41, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2009
VL 14663/2009
Os-6846/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, ki jo
zastopa Nina Grižonič, Celovška 182, Ljub
ljana, proti dolžnici Dunji Mahkovec, Žorgova ulica 70, Ljubljana – Črnuče, zaradi
izterjave 317,82 EUR, sklenilo:
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dolžnici Dunji Mahkovec, Žorgova ulica
70, Ljubljana – Črnuče, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Simšič Sergej, Linhartova 62, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 2009
In 11160/2005
Os-5209/09
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju dolžnici Barbiki Omers, prej stanujoči Jamova
ulica 7, Ljubljana, v izvršilni zadevi upnice
Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Ivan Gorjup iz Maribora, zaradi izterjave 180.528,03
EUR s pp, postavilo začasnega zastopnika:
odvetnika Petra Pečeta, Trg Leona Štruklja
5, Maribor, ki dolžnico v predmestnem izvršilnem postopku zastopa od 11. 6. 2009 in
vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 7. 2009
I 1010/2007
Os-6482/09
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnika Stoja Trade d.o.o., Dolenjska cesta 242C, Ljubljana – dostava, ki
ga zastopa odvetniška pisarna Miro Senica
in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana –
dostava, zoper dolžnika Zvonka Mrhar, Savska cesta 12, Ljubljana – dostava, zaradi
izterjave 600,000 EUR sklenilo:
Za začasnega zastopnika se imenuje Jasna Simčič, odvetnica iz Novega mesta.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 17. 9. 2009
N 68/2007
Os-6576/09
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Poloni Klančič, v nepravdni zadevi
predlagatelja Abanke Vipa d.d., Slovenska
c. 58, Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca Marrocca Corrada, Via de Carso
41a, Gorizia, Italija, zaradi sodnega odpiranja sefa sklenilo:
Na podlagi 5. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
se postavi začasna zastopnica, odvetnica
Dragica Vuga iz Nove Gorice, Partizanska ulica 55, ki bo zastopala nasprotnega udeleženca v nepravdni zadevi opr. št.
N 68/2007 vse dokler udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 9. 2009
I 231/2007
Os-6172/09
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič v izvršilni zadevi upnika
Javni jamstveni in preživninski sklad Re-

publike Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana,
proti dolžniku Anton Štruc, Dobrava 39, Portorož, ki ga zastopa začasni zastopnik Davorin Kranjc, odvetnik v Kopru (od pravnomočnosti tega sklepa dalje pa Alojz Butinar,
odvetnik v Kopru), zaradi izterjave 2.384,96
EUR s pp, dne 18. 8. 2009 sklenilo.
1. Odvetnika Davorina Kranjca se razreši
obveznosti začasnega zastopnika, ki mu je
bila naložena s sklepom opr. št. I 231/2007
z dne 20. 9. 2007.
2. Dolžniku Antonu Štrucu se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št.
I 231/2007 postavil odvetnik Alojz Butinar
iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 18. 8. 2009

Oklici pogrešanih
N 96/2008
Os-5870/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani Petkovšek v nepravdni zadevi predlagateljev – dedičev po pok. Oblak Mariji:
1. Jakomin Silvana, Kubed 57a, 2. Starc Danijela, Dolinska 16d, Koper, 3. Starc Laura,
Dolinska 16d, Koper, ki jih vse zastopa odv.
Janez Starman, iz Kopra, zoper nasprotno
udeleženko: Škorja Ana, neznanega bivališča, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke za mrtvo, dne 20. 8. 2009,
sklenilo: uvede se postopek za razglasitev
pogrešane nasprotne udeleženke Škorja
(Scoria) Ane, hčere Scoria Giuseppea, neznanega bivališča, za mrtvo.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, kakor
tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju in
smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču
v treh mesecih po objavi tega oklica v Uradnem listu RS, ker bo sodišče po preteku
tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 8. 2009
N 239/2009
Os-6900/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
nepravdni postopek, da se Cimperman Frančiško, rojeno 2. 10. 1871, nazadnje stalno
prebivajočo v Združenih državah Amerike,
kot pogrešano osebo razglasi za mrtvo.
Pogrešana se je rodila očetu Johannu
Cimpermanu in materi Marii Bavdek. Pogrešana je nazadnje stalno prebivala na neznanem naslovu v Združenih državah Amerike,
ni bila poročena, ni imela otrok in je po podatkih predlagateljice Mire Mustar že umrla.
O pogrešani ni več nobenega poročila že
več deset let.
Predlagateljica je kot dedinja po pogrešani pri naslovnem sodišču vložila predlog
za uvedbo zapuščinskega postopka po
pogrešani, vendar jo je naslovno sodišče
obvestilo, da v arhivih sodišča in drugih institucij ni mrliškega lista ali podatka o smrti
pogrešane ter je zato potrebno uvesti postopek za razglasitev pogrešanca za mrtvega.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešano
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Cimperman Frančiško, naj se oglasi, če je
živa. Prav tako pozivamo vse druge, ki kaj
vedo o njej in o njenem življenju, naj se javijo Okrajnemu sodišču v Ljubljani v roku 3
mesecev po objavi tega oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2009
N 35/2009
Os-6741/09
Okrajno sodišče v Sežani je v teku nepravdni postopek predlagateljice Republike
Slovenije, ki jo zastopa zakoniti zastopnik
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotne
udeleženke Viktorije Parovel, roj. Cergol,
Via Varnielis 23, Trst, Italija, za mrtvo.
Nasprotna udeleženka je bila rojena 5. 9.
1912 v Beki, in se je dne 14. 10. 1936 poročila v Trstu z Albinom Parovel, ter se dne
18. 4. 1984 izselila v mesto Pavia. Zadnje
poročilo o pogrešanki predstavlja datum izselitve v mesto Pavia, in sicer je to 18. 4.
1984. Po tem datumu o pogrešanki ni nobenega poročila.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o pogrešanki in njenem
življenju, zlasti smrti, pa , da naj to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh
mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer
sodišče po preteku tega roka pogrešanko
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 1. 10. 2009
N 34/2009
Os-6742/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa zakoniti zastopnik
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotnega
udeleženca Petra Mihaliča, pok. Andreja,
Beka 9, Kozina, za mrtvega.
Nasprotni udeleženec je od leta 1913
pogrešan. Zadnje poročilo o pogrešancu
predstavlja razsodba z dne 26. 2. 1913,
ter vpis v zemljiško knjigo dne 20. 4. 1913.
Po tem datumu o pogrešancu ni nobenega
poročila.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem in
njegovem življenju, zlasti smrti pa, da, naj
to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani
v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 1. 10. 2009
N 32/2009
Os-6743/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa zakoniti zastopnik
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotnega
udeleženca Josipa Cergola, pok. Tomaža,
Beka 21, Kozina, za mrtvega.
Nasprotni udeleženec je od leta 1913
pogrešan. Zadnje poročilo o pogrešancu
predstavlja razsodba z dne 26. 2. 1913,
ter vpis v zemljiško knjigo dne 20. 4. 1913.
Po tem datumu o pogrešancu ni nobenega
poročila.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem in
njegovem življenju, zlasti smrti pa, da naj
to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani

Stran

2768 /

Št.

86 / 30. 10. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 1. 10. 2009
N 50/2009
Os-6793/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Republika
Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Kopru, zaradi razglasitve za mrtvo Josippino Londoni, rojena
Micali, roj. 2. 3. 1920, v Dolini, stanujoča
v Dragi, Dolina, kasneje Šempeter na Krasu,
sedaj neznanega bivališča.
O pogrešani zadnjih pet let ni bilo glasu, njeno bivališče pa je neznano, kar je
razvidno tudi iz evidence registra stalnega
prebivalstva.
Zaradi opisanega pogrešano Josippino
Londoni pozivamo, da se oglasi, in pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o njej in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu
sodišču v Sežani v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče
po preteku tega roka pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 2. 10. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Junger Janez, Ulica Kozjanskega odreda
1, Rogaška Slatina, zavarovalno polico, št.
97-00-600249-2009, št. police 11.710.226,
izdala zavarovalnica GRAWE Zavarovalnica
d.d. gnh-309214
Kodarin Darko, Kavaliči 20, Pobegi,
zavarovalno polico, št. 40302000424,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnk-309211
Vogrinčič Boštjan, Stara ulica 8,
Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
50500110786, izdala zavarovalnica KD
življenje. gns-309228

Spričevala preklicujejo
Aldobašić Mirela, Zelena pot 9,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje agroživilske šole, izdano leta 2005.
gnx-309198
Artič Andrejka, Dobovec pri Rogatcu 55,
Rogatec, spričevalo o zaključnem izpitu
Steklarske šole Rogaška Slatina, izdano
leta 1991. gni-309213
Bajec Klara, Kamnik pod Krimom 12,
Preserje, obvestilo o uspehu pri poklicni
maturi Šolskega centra Novo mesto, izdano
leta 2006. gnj-309237
Bektešević Ineta, Ljubljanska cesta
106, Šmarje-SAP, spričevalo 1. in 3. letnika
SUAŠ v Ljubljani, izdano leta 2006 in 2008.
gny-309147
Bezlaj Bojan, Topniška ulica 58a,
Ljubljana,
maturitetno
spričevalo
Elektrotehniške srednje šole, izdano leta
1981. gnu-309226
Bulatović Mišo, Kidričeva 4/a, Kranj,
spričevalo za poklicnega šoferja, izdala
Ljudska univerza Škofja Loka, leta 1981.
gnm-309184
Cafuta Saša, Juršinci 19/a, Juršinci,
spričevalo Gimnazije Ptuj, izdano leta 2003.
gnw-309224
Centrih Mojca, Okroglice 27, Loka pri
Zidanem Mostu, spričevalo 5. letnika
Srednje šole Zagorje, izdano leta 2007.
gnj-309162
Centrih Mojca, Okroglice 27, Loka pri
Zidanem Mostu, maturitetno spričevalo
Srednje šole Zagorje, izdano leta 2007.
gnt-309152
Cestnik Matic, Opekarna 27a, Trbovlje,
spričevalo 1. in 2. letnika Strojne tehniške
in poklicne šole Trbovlje, izdano leta 2004
in 2005. gnv-309150
Čonč Mihaela, Cerovec pod Bočem
18B, Rogaška Slatina, spričevalo 1., 2. in 3.
letnika Srednje steklarske šole. gnl-309210
Čule Aleksander, Prežihova ulica 12,
Brežice, maturitetno spričevalo Gimnazije
Brežice, izdano leta 2000. gnb-309170
Čurkovič Josip, Šempas 52, Šempas,
indeks, Srednje ekonomske in trgovske šole
v Novi Gorici. gne-309142

Duh Jožica, Gortina 165, Muta, spričevalo
od 1. do 3. letnika Srednje šole Muta, izdano
leta 1995, 1996 in 1997. gnx-309248
Fajfar Matej, Čirče 18, Kranj, spričevalo
5. letnika Šole za strojništvo Škofja Loka,
izdano leta 2002. gni-309188
Fister Sandra, Mali Bakovci 38, Murska
Sobota, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 2004.
gnl-309185
Furdi Klavdija, Koblarji 48, Stara
Cerkev, spričevalo Srednje upravno
administrativne šole Ljubljana, izdano leta
1995. gnx-309148
Gabor Sergeja, Begunje 160, Begunje na
Gorenjskem, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje kmetijske šole Maribor, izdano na
ime Celan Sergeja. gnn-309183
Gjorek Valentina, Cankarjeva 10, Beltinci,
letno spričevalo Srednje strojne in tekstilne
šole, izdano na ime Casar Velentina.
gnh-309243
Hahn Laura, Vanča vas 67, Tišina,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Murska Sobota - smer trgovec, izdano
leta 2005. gnz-309146
Janc Janus, Cankarjeva 52, Radovljica,
spričevalo 3. in 4. letnika ter srednješolsko
diplomo SCVI Jesenice. gnq-309180
Kačič Boris, Šentgotard 14, Zagorje ob
Savi, diplomo izdala Fakulteta za arhitekturo
Ljubljana, izdana leta 2001. gnd-309168
Kaluža Katarina, Mucherjeva 10,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika SŠGT
Ljubljana, št. I/T30, izdano leta 1992, izdano
na ime Štok Katarina. gnv-309250
Kokol Marija, Bogojina 175, Bogojina,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota, št.
14/2000, izdano leta 2000. gnf-309141
Kordić Sabina, Medvedova ulica 9,
Kamnik, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za farmacijo in zdravstvo, izdano leta 1995.
gng-309240
Kozlica Danijel, Kersnikova 2, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
rudarske šole v Velenju, izdano leta 2000.
gnb-309145
Krivokapić Božidar, Spodnja Selnica 4d,
Selnica ob Dravi, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje policijske šole, izdano leta
1999. gnc-309219
Levstek Anica, Sv. Gregor 2, Ortnek,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole, izdano leta 2003. gnz-309196
Levstik Damjan, Šmarčna 22, Boštanj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Sevnica, izdano leta 2007. gnj-309187
Markovič Vlado, Škocjan 46, Škocjan,
spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT Novo mesto.
gnv-309225
Melocco Sonja, Pod Lovrencem 19,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 2. letnika
Šolskega centra Ljubljana - Aškerčeva
gimnazija, izdano leta 2004. gnb-309245
Mlakar Izidor, Cesta Dušana Kvedra 2,
Litija, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih in poklicnih šol Ljubljana, št.
240/76, izdano leta 1976. gny-309247
Močnik David, Dolenji Novaki 37a,
Cerkno, spričevalo 2. letnika Šole za

strojništvo Škofja Loka, izdano leta 2009.
gnk-309186
Moškon Marko, Pot na zali rovt 4,
Tržič, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole, izdano leta 1995.
gng-309190
Nanut Primož, Ribniška ulica 23,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. letnika in
obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano
leta 1992, 1993 in 1994. gnh-309139
Plut Luka, Sadinja vas 35, Ljubljana
- Dobrunje, spričevalo 8. razreda OŠ
Waldorfske šole v Ljubljani. gnt-309177
Plut Luka, Sadinja vas 35, LjubljanaDobrunje, spričevalo 4. letnika Waldorfske
gimnazije v Ljubljani. gns-309178
Primc Tadej, Bazoviška 40, Ilirska
Bistrica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole Koper. gns-309203
Puc Sara, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole
Ljubljana, izdano leta 1996. gnd-309193
Pučko Mirjam, Trg revolucije 22, Trbovlje,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste, št.
I-G-973, izdano leta 1996, izdano na ime
Ključanin Mirjam. gnw-309249
Rajsel Katjuša, Gornje Lepovče 15/a,
Ribnica, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Kočevje, izdano leta 2007. gnw-309149
Ramuta Mojca, Bojanja vas 22, Kranj,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kmetijske
šole Grm Novo mesto, izdano leta 2002 in
2003. gnq-309230
Ristić Milić Milica, Suška cesta 54,
Škofja Loka, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje ekonomske upravno-administrativne
šole, izdano leta 1999, 2000, 2001 in 2002.
gnr-309154
Rupar Mirjam, Boben 37, Hrastnik,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
Celje, izdano leta 1994, izdano na ime Čepin
Mirjam. gno-309207
Rupar Mirjam, Boben 37, Hrastnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Celje, izdano leta 1995, izdano
na ime Čepin Mirjam. gnn-309208
Sladič Elvis, Kolaričeva 15, Koper Capodistria, indeks, št. 28031050, izdala
fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gng-309140
Šeško Boštjan, Griže 65, Griže,
spričevalo 8. razreda OŠ Griže, izdano leta
1995. gnk-309236
Tekavčič Franci, Stična 44, Ivančna
Gorica, diplomo in spričevala od 1. do 3.
letnika Srednje šole za elektrotehnika Gimnazija Moste. gnv-309175
Temlin Štefan, Moščanci 61, Mačkovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
poklicnih šol Murska Sobota, izdano leta
1976. gnp-309181
Tinta Andrejina, Vojkova ulica 35, Deskle,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske in trgovske šole Nova Gorica,
izdano leta 1992, 1993, 1994 in 1995.
gno-309182
Urbančič Petra, Brunška gora 21,
Radeče, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomska šola Novo mesto, izdano leta
2000. gnq-309205
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Vrščaj Boris, Vrtnarska pot 6, Leskovec
pri Krškem, spričevalo 1. letnika Srednje
šole Krško, izdano leta 2002. gnr-309179
Zorc Sandra, Dragomerška 28, Brezovica
pri Ljubljani, indeks, št. 18060496, Filozofska
fakulteta. gnh-309164
Žnidaršič Rok, Podskrajnik 1/c, Cerknica,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo Ljubljana,
izdano leta 2007. gni-309163

Drugo preklicujejo
Baruca Aleksandra, Pahorjeva 9, Koper
- Capodistria, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02713-04397-00/95.
gnf-309241
Bezek Barbara, Rakitna 100, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19488981, izdala
Ekonomska fakulteta. gng-309215
Bratkovič Miha, Gorenje Vrhpolje
62a, Šentjernej, študentsko izkaznico, št.
28030186, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko. gnf-309220
Bric Borut, Marija Kogoja 1c, Nova Gorica,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 3736-1-00333-0/06, izdala Uprava RS za
pomorstvo Koper. gnq-309209
Car Edita, Dobrovnik 205/a, Dobrovnik
Dobronak,
študentsko
izkaznico,
št. 21014476, izdala FDV Ljubljana.
gno-309157
D-PORT d.o.o., Čiginj 057E, Tolmin,
licenco za tovorno vozilo Scania, reg. št.
GO M2-217. gnd-309143
Dobnik
Franjo,
Lokovica
145/a,
Velenje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500021391000, izdajatelj Cetis Celje.
gnu-309151
Dobridoli Adam, Ižanska 362, Ig,
voznikove kartice št. 1070500009005001,
izdal Cetis d.d. gnh-309218
Drgan Metod, Ulica Milana Majcna
18/a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19936073, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gns-309153
Duropack-Tespack d.o.o., Cesta prvih
borcev 51, Brestanica, klešče za nameščanje posebnih oznak, št. SI09/01 za hišno carinjenje pri izvozu. Evidenčna številka dovoljenje je SI0001004HI18733. gnp-309156
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, preklic digitalne tahografske kartice
za voznika Mencin Jožeta, objavljeno v Ur.
l. RS, št. 83/2009, z oznako GNZ-309021.
gnm-309234
Fazlić Amra, Ižanska cesta 210, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 27005892, izdala
Fakultete za matematiko in fiziko Ljubljana.
gnl-309235
Ferenčak Jože, Cerina 32, Brežice,
orožni list, št. OL35040, izdala UE Brežice.
gng-309144
Frank Jožko, Mereče 25/b, Ilirska Bistrica,
ADR certifikat, št. 22819. gne-309242
Jankovič Špela, Pločanska ul. 14, Ljub
ljana, študentsko izkaznico, št. 04035461,
izdala Fakulteta za upravo. gnx-309223
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Jelovčan Klemen, Selo pri Žirovnici 27,
Žirovnica, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500000956000, izdajatelj Cetis Celje.
gni-309138
Kelemen Maja, Križevci 2, Križevci,
študentsko izkaznico, št. 18050512, izdala
Filozofska fakulteta. gnr-309204
Kirkovski Igor, Gabrsko 57/b, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 21060268, izdala
FDV Ljubljana. gny-309172
Korelič Rok, Poljska pot 4, Koper Capodistria, študentsko izkaznico, št.
26108108, Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo. gnf-309191
Korošec Ines, Partizanska 12, Cerknica,
študentsko izkaznico, št. 27005019,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnj-309212
Košir Vid, Male Lašče 9, Velike Lašče,
vozno karto, št. 01236, izdal Veolia transport.
gnz-309171
Krajner Petra, Preglov trg 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 97405516, izdala
Biotehniška fakulteta Ljubljana - Varstvo
okolja - podiplomski študij. gnq-309155
Loic Pierre Marie Foulon, Kolodvorska
6,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 19492966, Ekonomska fakulteta.
gne-309192
Malec Sandra, Ivanjševski vrh 11,
Spodnji Ivanjci, študentsko izkaznico, št.
50050806, izdala Teološka fakulteta Maribor.
gnx-309173
Marksl Gregor, Brdo 69, Bovec,
študentsko izkaznico, št. 21040561, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnv-309200
Merela Blaž, Žeje 17B, Dob, študentsko
izkaznico, št. 63080440, Univerza v Ljubljani.
gnh-309189
Meterc Petra, Rečiška cesta 57/a, Bled,
študentsko izkaznico, št. 18060148, izdala
FF v Ljubljani. gnu-309176
Mihelčič Gašper, Pot na Rakovo
Jelšo 170, Ljubljana, dijaško izkaznico,
izdala Srednja trgovska šola Ljubljana.
gnh-309239
Miličić Vesna, Celovška cesta 108,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
74070121, izdala Biotehniška fakulteta.
gne-309217
Miović Rajka, Ul. v Kokovšek 14, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18971036, izdala
FF v Ljubljani. gnu-309251
Misiewicz Joanna, Topniška 31, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 70071405, izdala
FDV Ljubljana. gnw-309174
Mlinar Ana, Turnovše 6, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 27005343,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gny-309222
Mozer Miha, Novo Polje, cesta I
27, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 20070198, izdala Pravna fakulteta.
gnw-309199
Narijauskaite Lauryna, Cesta 27. Aprila
31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19499486, izdala Ekonomska fakulteta.
gnu-309201
Oblak Petra, Goli Vrh 2, Gorenja vas,
študentsko izkaznico, št. 18070321,
Filozofska fakulteta. gnc-309194

Pavlič Marjetka, Pameče 181, Slovenj
Gradec, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500016234000, izdajatelj Cetis Celje.
gnp-309231
Podgorelec
Teja,
Polanškova
3,
Ljubljana - Črnuče, študentsko izkaznico,
št. 06090072, izdala Fakulteta za socialno
delo Ljubljana. gnm-309159
Podlesnik d.o.o., Pesnica 20A, Pesnica
pri Mariboru, dovolilnico za Hrvaško, št.
0002475. gno-309232
Puntar Milan, Unec 11, Cerknica,
študentsko izkaznico, št. 23070538, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnz-309221
Rapić Lazo, Stara cesta 20, Kranj,
izkaznico vojnega veterana, št. I5099, izdala
UE Kranj. gnj-309137
Sapač Klaudija, Murski Petrovci 16,
Tišina, študentsko izkaznico, št. 26300192,
izdala Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo. gni-309238
Sladič Tjaša, Lunačkova ulica 15, Mirna,
študentsko izkaznico, št. 19433347, izdala
Ekonomska fakulteta. gnt-309202
Stritar Klavdija, Veliki podlog 60/a,
Leskovec pri Krškem, študentsko izkaznico,
št. 11080432, izdala Visoka šola za
zdravstvo Ljubljana. gnr-309229
Strojinc Jernej, Gorenja vas pri Polici
1A, Grosuplje, študentsko izkaznico, št.
41060097, izdala Medicinska fakulteta.
gnf-309216
Taxi Komet Emil Bunić s.p., Novo Polje,
Cesta IV 054, Ljubljana - Polje, izvoda
licence, serijska številka 01021508, izdan
dne 9. 1. 2008, za vozilo MBEN2 E 220 CDI
AUT, reg. št. LJ 17-0HN. gnb-309195
Thaler Lea, Višnja vas 30, Vojnik,
študentsko izkaznico, št. 14074050, izdala
Fakulteta za poslovne in komercialne vede
Celje. gnk-309161
Trailović Ognjen, Savinjska cesta
98/a, Žalec, certifikat o nacionalni poklicni
kvalifikaciji, št. 2646 ter številko kode
kataloga standardov strokovnih znanj in
spretnosti 8400.002.4.1, izdano v Ljubljani
dne 8. 9. 2009. gnz-309246
Transport Jerman, Zapoge 40, Vodice,
potrdila za voznika št. 006423/BGD37-2346282009, izdano na ime Begič Nedžad,
veljavno do 28. 6. 2010. gnp-309206
Vasić Mateja, Trinkova 6, Izola - Isola,
študentsko izkaznico, št. 18051303, izdala
Filozofska fakulteta. gny-309197
Vogrinčič Luka, Ulica bratov Hvalič 2,
Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
63990374, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko Ljubljana. gnl-309160
Zabukovec Vinko, Ribji trg 7, Ljubljana,
izvod licence skupnosti za vozilo Neoplan z
reg. št. LJ 24-24Y. gnc-309244
Zajc Peter, Župenca 4/e, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 31270128,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gnc-309169
Zlati zmaj d.o.o., Černetova ulica 7 a,
Ljubljana, nalepko za taxi vozilo Volvo V70
24T z reg. št. LJ CK-694. gng-309165
Žerak Maja, Tinjan 23, Škofije, službeno
izkaznico, št. 103762, izdana pri Ministrstvu
za notranje zadeve, leta 2009. gnn-309233
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