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Javni razpisi
Št. 5440-21/2009/18

Ob-7844/09

Popravek
V besedilu Javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev
na področju izboljšanja delovnega okolja,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 94,
z dne 20. 11. 2009, se druga alineja četrtega odstavka 3.b točke spremeni tako, da
se glasi:
»so vsaj srednje družbe po merilih iz
55. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Le-ta merila se smiselno uporabljajo tudi za
zadruge,«.
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve
Št. 190/09
Ob-7803/09
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2008
in 2009, ZIPRS0809-UPB1 (Uradni list RS,
114/07, 58/08, 26/09, 31/09 in 59/09) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Uradni list RS, 50/07 in 61/08) Urad
Vlade RS za komuniciranje v sodelovanju
z Ministrstvom za okolje in prostor, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje informativnokomunikacijskih in izobraževalnih
dejavnostih nevladnih organizacij o
evropskih zadevah v letu 2010
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje
sredstva: Urad Vlade RS za komuniciranje,
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Urad).
2. Predmet razpisa
Urad s tem razpisom vabi nevladne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri
ozaveščanju, informiranju in izobraževanju
prebivalcev Slovenije ter spodbujanju javne
razprave o evropskih tematikah.
Predmet tega razpisa je sofinanciranje
informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij v Sloveniji za sklope:
A. Prihodnost Evropske unije in nova
institucionalna ureditev
Evropska unija se v času globalizacije
sooča s številnimi razvojnimi izzivi. Institucionalne spremembe, finančna in gospodarska kriza, spopadanje z brezposelnostjo, zagotavljanje zanesljivejših in okolju
prijaznejših virov energije, nadaljnja širitev,
migracije, varstvo človekovih pravic itd. terjajo nove napore pri iskanju rešitev in so
priložnost za razmislek o prihodnji vlogi EU.

Z ustreznimi politikami želi Evropska unija
okrepiti evropsko konkurenčnost, spodbujati
gospodarsko rast in nova delovna mesta
ter zagotoviti socialno varnost in trajnostni
razvoj. Pri iskanju odgovorov za vprašanja,
ki so pomembna za vse njene državljane je
ključna dejavna vloga in sodelovanje vseh
držav članic.
Z razpisom želi Urad podpreti projekte,
ki bodo na različnih ravneh spodbujali javno
in demokratično izmenjavo mnenj, stališč,
predlogov o dilemah nadaljnjega razvoja
Evropske unije in omogočili kritičen razmislek o njenih prioritetah in politikah, ki vplivajo tudi na vsakdanje življenje prebivalcev
Slovenije.
Prednost bodo imeli projekti, ki:
– bodo aktualna razvojna vprašanja povezali s problemi lokalnega okolja in omogočili javno razpravo med zainteresirano
javnostjo, predstavniki Vlade RS in lokalnih
oblasti, civilno družbo, strokovnjaki, podjetji
ter predstavniki evropskih institucij in
– bodo dobro medijsko in spletno podprti.
Glej 2. točko razpisne dokumentacije
(Povezave na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za sklop A), objavljene na http://evropa.gov.si.
B. Boj proti revščini in socialni izključenosti
Vsak osmi prebivalec Slovenije in vsak
šesti Evropejec živi pod pragom revščine,
veliko ljudi nima dostopa do takšnih osnovnih
storitev, kot je denimo zdravstveno varstvo
ali stanovanje, kar je v nasprotju z načeli
o solidarnosti in socialni pravičnosti. Evropska unija in njene države članice so trdno
zavezane odpravljanju revščine in socialne
izključenosti. Evropska komisija je določila
leto 2010 za evropsko leto boja proti revščini
in socialni izključenosti s ciljem ozaveščanja
javnosti o tem, kako revščina otežuje vsakdanje življenje mnogih Evropejcev.
Z razpisom želi Urad povečati splošno
občutljivost za problematiko revščine in socialne izključenosti ljudi, ki zaradi posebnih
življenjskih okoliščin, zapadejo v stisko ter
so podvrženi marginalizaciji in stigmatizaciji. Glavno sporočilo mora slediti temeljnemu družbeno-razvojnemu vodilu, da smo
vsi soodgovorni za družbo, v kateri živimo,
da nudimo vso možno podporo pomoči potrebnim pri iskanju rešitev ter da z različnimi
ukrepi spodbujamo občutljivost za sočloveka v stiski, krepimo solidarnost in spodbujamo prostovoljstvo.
V tem okviru, želi Urad podpreti projekte,
ki bodo:

a) razvijali in v širši javnosti promovirali
različne oblike prostovoljstva ter spodbujali
solidarnost. Prednost bodo imeli inovativni
projekti, ki bodo tudi dobro medijsko podprti;
b) namenjeni strokovnemu izobraževanju in usposabljanju prostovoljcev, s ciljem
njihove boljše usposobljenosti za delo v nevladnih organizacijah, ki pomagajo oziroma
se borijo za interese oseb, ki se srečujejo
z revščino in socialno izključenostjo. Vsebina izobraževanja oziroma usposabljanja
mora biti povezana pridobivanjem kompetenc za delo, ki zagotavlja pomoč in pripomore k socialni vključenosti ene ali več
ciljnih skupin:
– oseb z zelo nizkimi dohodki, pri katerih
je običajno prisotna visoka stopnja tveganja
revščine in katerih preživetje je pogosto odvisno od socialnih transferjev (dolgotrajno
brezposelni, mladi brezposelni do 24 let,
enostarševske družine, starejše samske
osebe);
– »revnih zaposlenih«: osebe, ki sicer
delajo, vendar zaradi nizkih in/ali neizplačanih dohodkov posledično živijo pod pragom
tveganja revščine;
– delavcev migrantov in njihovih družinskih članov;
– otrok pri katerih je zaradi revščine ali
socialne izključenosti ogrožen njihov telesni,
duševni/čustveni in socialni razvoj;
– starejših oseb, ki so zaradi revščine,
zdravstvenih ali drugih razlogov odvisne od
pomoči drugih;
– invalidov ter oseb s težavami v duševnem zdravju;
– brezdomcev, oseb s težavami zaradi
odvisnosti, Romov, žrtev nasilja;
– osipnikov.
C. Boj proti trgovini z ljudmi
Evropska komisija ocenjuje, da tokovi
trgovine z ljudmi na območju Evropske unije zajemajo več sto tisoč ljudi letno, med
njimi je veliko otrok. Vsako leto se v mreže trgovcev z ljudmi ujamejo nove žrtve,
med katerimi so tudi državljani in državljanke Slovenije. Intenzivnost trgovine z ljudmi
se s poslabšanjem gospodarskih razmer in
večanjem brezposelnosti le še stopnjuje.
V skupino posebno ranljivih kategorij oseb
– potencialnih žrtev trgovine z ljudmi spadajo otroci in mladostniki.
Urad želi podpreti projekte, ki bodo prispevali k ozaveščanju mladih (učenci tretje
triade osnovne šole ter srednješolci) o nevarnostih trgovine z ljudmi, o načinih novačenja, jih usposobili za prepoznavanje
tveganja ter seznanili z ustreznimi načini
ukrepanja in samozaščitnega obnašanja.
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Prednost bodo imeli projekti, ki bodo
mladim tematiko približali na zanimiv, interaktiven način in bodo zajeli mlade v različnih krajih Slovenije.
D. Biotska raznovrstnost in podnebne
spremembe
Zaradi resnosti groženj, ki jih upadanje
biotske raznovrstnosti prinaša človeku, so
Združeni narodi leto 2010 proglasili za Mednarodno leto biotske raznovrstnosti. Njegov
namen je povečati zavedanje o resnosti problema ter svetovno javnost pritegniti k aktivnostim, s katerimi upadanje lahko zaustavimo ali vsaj ublažimo.
Eden od vzrokov za upadanje biotske raznovrstnosti so podnebne spremembe, saj
izginjajo oz se spreminjajo celotni eko sistemi. Zato nam ne bo uspelo ustaviti izgube
biotske raznovrstnosti, če ne bomo blažili
podnebnih sprememb, in nasprotno, ne bo
nam uspelo blažiti in se prilagajati podnebnim spremembam, če ne bomo ohranjali in
varovali vitalnih in zdravih ekosistemov ter
biotske raznovrstnosti. Slednja se mora torej
vključevati v svetovna podnebna pogajanja,
kar je tudi eno od izhodišč EU na 15. zasedanju Konference pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja in 5. zasedanju Konference pogodbenic Kjotskega
protokola v Københavnu decembra 2009.
V času podnebnih sprememb pa narašča tudi število dogodkov s pomanjkanjem
vode na eni strani ter hudourniškim delovanjem voda na drugi strani. Zaradi ekosistemskih storitev voda, ki jih uporabljajo
različni gospodarski sektorji, je še toliko bolj
pomembno izobraževanje in ozaveščanje
o pomenu skupne skrbi za upravljanje z vodami in zagotavljanje dobrega stanja voda
do leta 2015.
Za ta sklop je sredstva za sofinanciranje
prispevalo Ministrstvo za okolje in prostor (v
nadaljevanju Ministrstvo), ki želi sofinancirati ozaveščevalne projekte, ki bodo:
a) osredotočeni na vrste iz Rdečega seznama (seznama ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v Sloveniji, www.uradni-list.si/1/
objava.jsp?urlid=200282&stevilka=4055)
oziroma na vrste, ki so endemične. Projekti
naj bodo namenjeni najširši javnosti;
b) s pomočjo razprave med strokovnjaki
s področja biotske raznovrstnosti, podnebnih sprememb, ekonomije oziroma družbenega razvoja in drugimi uglednimi osebnostmi iz strokovne in politične sfere predstavili
povezave med biotsko raznovrstnostjo in
razvojem oziroma povezave med biotsko
raznovrstnostjo, podnebnimi spremembami
in razvojem; pri tem naj upoštevajo izsledke poročila Ekosistemske usluge in biotska
raznovrstnost v Evropi (Economics of Ecosystems and Biodiversity, www.teebweb.
org. Projekti naj bodo namenjeni najširši
javnosti;
c) naravnani »eko-logično« o vodah
v luči biotske raznovrstnosti in podnebnih
sprememb. Projekti naj bodo namenjeni najširši javnosti;
d) raziskovali domače porečje s poudarkom na podnebnih spremembah in biotski
raznovrstnosti. Projekti naj bodo namenjeni
učencem tretje triade osnovnih šol ter srednješolcem.
Pod točkama a) in b) bodo sredstva ministrstva namenjena tistim projektom, ki bodo
dosegali cilje mednarodnega leta biotske
raznovrstnosti v Sloveniji in spodbujali radovednost javnosti, jo vključevali v dialog,
ki bodo predstavljali novejše primere do-
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bre prakse iz Slovenije (npr. primere, ko je
v zadnjih petih letih s sodelovanjem lokalnih
skupnosti, nevladnih organizacij ali gospodarstva prišlo do izboljšanja stanja redke
ali ogrožene vrste), v projektih pa mora biti
dana prednost osebni komunikaciji.
Zaželeno je, da projekti vsebujejo tudi
povezavo med biotsko raznovrstnostjo in
podnebnimi spremembami.
Ministrstvo bo najboljše rezultate projektov uporabilo v svojih komunikacijskih aktivnostih v sklopu Mednarodnega leta biotske
raznovrstnosti oziroma bo z njimi podprlo
aktivnosti drugih partnerjev v Sloveniji in
tujini.
Pod točkama c) in d) pa naj bo v projektih
upoštevano naslednje:
– točka c): preko preprostih in logičnih
trditev, ki naj imajo podlago v slovenskih
pregovorih in rekih povečati zavedanje
o problematiki vodnega okolja. Projekti naj
kot orodje komuniciranja uporabljajo oglase
v tiskanih medijih in spletno oglaševanje
(pripravljena naj bo serija oglasov, usklajenih s celostno podobo aktivnosti ob sprejemanju Načrtov upravljanja voda). Projekti
naj bodo enkratni, torej osredotočeni na čas
trajanja konferenc o vodah (v prvi polovici
leta 2010). Na Dan Save (1. 6. 2010) naj bo
pripravljena zaključna razstava fotografij in
plakatov, ter predstavljeni rezultati projekta;
– točka d): projekti naj potekajo v, prvi
polovici leta 2010 na Dan Save (1. 6. 2010),
pa naj bo pripravljena zaključna razstava
fotografij in plakatov, ki bodo nastali ob samem projektu, ter predstavljeni tudi rezultati
projekta; o rezultatih je potrebno seznaniti
lokalno skupnost in župane ter odločevalce
na višjih ravneh.
Ministrstvo bo poleg navedenega še
posebej pozorno na tiste projekte, ki bodo
v okviru svojih vsebin zmanjševali emisije
CO2 (npr. uporaba trajnostnih oblik transporta – namesto avta prevoz z avtobusom, vlakom oziroma t.i. car-sharing sistem, uporaba recikliranega papirja, ipd.).
3. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije ustanovljene na podlagi Zakona
o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona
o zavodih (samo zasebni zavodi), ki imajo
uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih
bodisi fizičnih oseb, bodo zavrnjene.
Vlagatelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki bodo potekali v Sloveniji v letu 2010 in
bodo končani do 1. novembra 2010.
Posamezna nevladna organizacija lahko
na razpis prijavi največ dva projekta. Posamezen projekt se lahko nanaša samo na en
vsebinski sklop.
4. Merila za ocenjevanje
Postopek ocenjevanja posamezne vloge
za sklope A, B in C bo izveden po naslednjih
merilih:
1. Izobraževalni, informativni oziroma
komunikacijski pomen projekta (usklajenost
vsebine in ciljev projekta s predmetom razpisa, vsebinska kakovost projekta, doseganje
ciljnih javnosti (do 63 točk);
2. Vključenost prostovoljcev v izvedbo
projekta (do 6 točk);
3. Prizadevanja za zmanjšanje izpustov
CO2 (do 1 točka);
4. Stroškovnik projekta: preglednost in
jasna konstrukcija stroškov in prihodkov,
racionalnost porabe finančnih sredstev (do
15 točk);

5. Reference organizacije, nosilca in sodelavcev projekta (do 10 točk);
6. Delovanje v javnem interesu (5 točk).
Postopek ocenjevanja posamezne vloge za sklop D bo izveden po naslednjih
merilih:
1. Izobraževalni, informativni oziroma
komunikacijski pomen projekta (usklajenost vsebine in ciljev projekta s predmetom
razpisa, usklajenost vsebin aktivnosti s cilji
projekta, doseganje ciljnih javnosti, aktivnosti se pretežno izvajajo izven Ljubljane,
do 65 točk);
2. Stroškovnik projekta: preglednost in
jasna konstrukcija stroškov in prihodkov,
racionalnost porabe finančnih sredstev (do
15 točk);
3. Reference organizacije, nosilca in sodelavcev projekta (do 10 točk);
4. Prizadevanja za zmanjšanje izpustov
CO2 (do 5 točk);
5. Delovanje v javnem interesu (4 točke);
6. Vključenost prostovoljcev v izvedbo
projekta (do 1 točka).
5. Okvirna višina sredstev
Urad bo za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na podlagi tega razpisa
v letu 2010 namenil za sklop A 40.000 EUR,
za sklop B 60.000 EUR, za sklop C 10.000
EUR (skupno približno 110.000 EUR), Ministrstvo bo za sklop D prispevalo 70.000
EUR.
Če ostane del sredstev pri posameznem
sklopu razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazporediti nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa.
Projekti, ki jih bo Urad sofinanciral na
podlagi tega razpisa, lahko prejmejo sredstva v višini največ 70% upravičenih stroškov projekta, pri čemer je najvišji znesek
sofinanciranja za sklop A 7.000 EUR, za
sklop B 5.000 EUR, za sklop C 5.000 EUR,
za sklop D pa 10.000 EUR.
6. Rok za oddajo vlog, način predložitve
in opremljenost vlog
Vloge morajo prispeti na naslov: Urad
vlade za komuniciranje, Gregorčičeva 25,
1000 Ljubljana. Vloge, ki bodo oddane
osebno, morajo biti oddane na naslov Urada najkasneje do torka, 5. januarja 2010 do
14. ure. Prav tako pa bodo kot pravočasne
upoštevane tudi vse vloge, ki bodo imele na
ovojnici poštni žig z dne 5. januarja 2010.
Vlogo natisnite obojestransko na recikliranem papirju (če je mogoče) in je ne spenjajte s spiralo.
Vlogo pošljite v zaprtem ovitku, ki mora
biti označen »Ne odpiraj – vloga – razpis
NVO 2010 – sklop (navedite A, B, C ali D)«.
Vlagatelj mora na ovojnici in v razpisnem
obrazcu jasno označiti, na kateri sklop se
prijavlja.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
vlagatelja.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo v sredo 6. januarja 2010 v prostorih Urada in ne bo
javno. Pri odpiranju bo strokovna komisija
ugotavljala popolnost vlog glede na to, ali
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija vlagatelje pozvala, da vloge
dopolnijo. Vloge ne morejo biti dopolnjene
z vsebinsko dopolnitvijo, ki spreminja dokumentacijo o predlaganih aktivnostih.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 6. točki razpisa;
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– ki ne bodo vsebovale sestavin in prilog,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku
za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije in
– ki ne bodo dosegle zadostnega števila
točk strokovne komisije (gl. 1. odst. 4. točke
razpisne dokumentacije).
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom direktorica Urada, na
podlagi predloga strokovne komisije.
Osebni podatki bodo uporabljeni in varovani v skladu z veljavno zakonodajo.
8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Organizacije, ki se bodo odzvale na razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščene
najpozneje v roku 60 dni od začetka odpiranja vlog.
9. Sklenitev pogodb
Z izbranimi vlagatelji bo Urad sklenil pogodbe o sofinanciranju.
O pritožbi zoper sklep o izbranih dejavnostih odloča direktorica Urada. Vlagatelj
pritožbo vloži na Urad v roku 8 dni od prejema sklepa, oziroma obvestila. Pritožnik
mora v pritožbi natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila
za ocenjevanje vlog. O pritožbi bo odločeno
s sklepom v roku 15 dni. Sklep o pritožbi
vlagatelja je s tem dokončen. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji.
Vlagatelju, ki mu bodo dodeljena sredstva in za katerega bo ob izteku sklenjene
pogodbe ugotovljeno, da je kršil pogodbena
določila, se bo ob prijavi na naslednji javni
razpis Urada, le-to štelo kot negativna referenca.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih
straneh na katerih se nahaja razpisna dokumentacija.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh http://evropa.gov.si, http://
www.mop.gov.si/ in http://www.ukom.gov.si
v katalogu informacij javnega značaja – točka 2f. Naročite jo lahko na tel. 01/478-26-21,
vsak delavnik med 9. in 15. uro ali na e-naslov: lidija.herek@gov.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko za sklope A, B in C dobite na
Uradu, kontaktna oseba: Lidija Herek, tel.
01/478-26-21, e-naslov: lidija.herek@gov.
si, za sklop D pa na Ministrstvu za okolje
in prostor, kontaktna oseba Milena Janežič, tel 01/478-73-35, e-naslov: milena.janezic@gov.si.
Potencialni prijavitelji so dolžni spremljati
spletno stran Urada Vlade RS za komuniciranje, kjer bodo objavljane morebitne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Urad Vlade RS za komuniciranje
Št. 88/2009
Ob-7845/09
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne

31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES),
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št.
210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12.
2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07,
109/08 in 49/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07
in 26/09), Zakona o izvrševanju proračunov
RS za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št.
114/07, 58/08, 109/08, 26/09, 31/09 – popr.
in 59/09), Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo,
126/07 in 48/09), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 in 61/08),
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 17/09 in 40/09), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira
2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne
18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013,
št. CCI 2007 SI 051 PO 001 z dne 21. 11.
2007, Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.), Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04), Zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št.
79/06), Poslovnega načrta Javnega sklada
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2009 in na podlagi Odločbe št.
OP RČV 3/2/01-0-MŠŠ o dodelitvi sredstev
za program »Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih
za pridobitev izobrazbe v letih 2008, 2009 in
2010« z dne 30. 6. 2009 ter Odločbe št. OP
RČV/3/2/01-1-MŠŠ o spremembi odločbe št
OP RČV/3/2/01-01-0, z dne 17. 7. 2009, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje spodbud delodajalcem
za izvajanje praktičnega usposabljanja
z delom po izobraževalnih programih za
pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma
študijskem letu 2009/2010
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev
Naročnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska
22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik).
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis delno financira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega socialnega
sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Ope-
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rativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete:
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje
usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.
Namen razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom po izobraževalnih
programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010.
Cilj razpisa je sofinanciranje izvedbe
praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za vajence
in dijake, ki imajo sklenjene individualne
ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem
usposabljanju z delom ter študente višjih
strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe
o praktičnem izobraževanju.
Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta. Ti stroški nastanejo,
ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega
usposabljanja z delom za vajence in dijake
oziroma z izvajanjem praktičnega izobraževanja za študente.
Povrnitev dela stroškov delodajalcem za
izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
se kot spodbuda dodeli z namenom, da delodajalci sklepajo individualne ali kolektivne
učne pogodbe v poklicnem in višjem strokovnem izobraževanju ter da zagotavljajo
ustrezno opremljena učna oziroma študijska mesta. Ministrstvo za šolstvo in šport
je dne 3. 3. 2009 sprejelo Metodologijo za
določitev višine zneska spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja
z delom št. 54450-41/2008-5 in v njih opredelilo minimalne stroške plače mentorja in
nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta,
ki jih ima delodajalec z izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega
izobraževanja.
Skladno z navedeno metodologijo je
predvidena višina spodbude med 500 EUR
in 1.000 EUR na vajenca in dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju,
med 350 EUR in 550 EUR na dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju
(med 175 EUR in 275 EUR na letnik) in med
800 EUR in 1000 EUR na študenta v višjem
strokovnem izobraževanju (med 400 EUR in
500 EUR na letnik). Končna višina je odvisna od števila vključitev iz prijav na predmetni razpis in jo s posebnim sklepom določi
minister za šolstvo in šport.
Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje aktivnosti, ki se nanašajo na praktično
usposabljanje z delom za vajence, dijake
in študente.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj, ki kandidira na javnem razpisu,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je na dan prijave registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku
oziroma ni v postopku prenehanja samostojne dejavnosti;
– ima na dan podpisa izjave poravnane
vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
– vlagatelj ali odgovorna oseba vlagatelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/08,
66/08);
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– je finančno in poslovno sposoben izvesti razpisane vsebine;
– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo praktičnega usposabljanja z delom;
– se strinja z uporabo osebnih podatkov
mentorjev, vajencev, dijakov in študentov
za namene dokazovanja upravičenih stroškov;
– je oziroma zagotavlja prijavljeni(-m)
osebi(-am) plačilo v skladu s predpisi (plačilo nagrade vajencem, dijakom oziroma
študentom na osnovi vajeniške pogodbe
oziroma individualne ali kolektivne učne pogodbe za dijake in pogodbe o praktičnem
izobraževanju, sklenjene s študenti);
– je prijavljeni(-m) osebi(-am) dodelil
mentorja;
– delodajalec, kjer se vajenec, dijak ali
študent praktično usposablja z delom oziroma praktično izobražuje in šola, kjer je isti
vajenec, dijak ali študent vpisan v zaključni
letnik, morata biti dve različni pravni osebi,
razen v primeru kmetijskih šol, ki za svoje
vajence, dijake in študente izvajajo praktično usposabljanje z delom oziroma praktično
izobraževanje na svojih šolskih posestvih;
– ni prejel, niti ni v postopku za pridobitev
drugih javnih sredstev financiranja, vključno
s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so
predmet tega javnega razpisa, s katerimi bi
skupaj s spodbudo presegli skupne stroške
praktičnega usposabljanja z delom za posamezno prijavljeno osebo;
– vajenci, dijaki in študenti, za katere
vlagatelj izvaja oziroma je izvajal praktično
usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, morajo biti v šolskem oziroma
študijskem letu 2009/2010 vpisani v zaključni letnik programa, v okviru katerega so se
praktično usposabljali.
Poleg navedenih pogojev mora vlagatelj
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. za vajence izvaja oziroma bo izvajal
v tem šolskem letu praktično usposabljanje
z delom v dualnem sistemu in ima z njim
sklenjeno vajeniško pogodbo za šolsko leto
2009/10.
2. za dijake triletnih programov srednjega poklicnega izobraževanja izvaja
oziroma bo izvedel praktično usposabljanje z delom po novih izobraževalnih programih, ki določajo skupno trajanje praktičnega
usposabljanja z delom v obsegu najmanj
912 ur oziroma 24 tednov; z dijakom mora
imeti sklenjeno individualno ali kolektivno
učno pogodbo za šolsko leto 2009/10.
3. za dijake 4. letnika štiriletnih programov srednjega strokovnega izobraževanja
izvaja oziroma bo izvedel praktično usposabljanje z delom po novih izobraževalnih
programih, ki določajo skupno trajanje praktičnega usposabljanja z delom v obsegu najmanj 8 tednov; z dijakom mora imeti sklenjeno individualno ali kolektivno učno pogodbo
za šolsko leto 2009/10.
Če je vlagatelj za dijaka v celoti izvedel praktično usposabljanje z delom po
programu srednjega strokovnega izobraževanja v obsegu vsaj 8 tednov že v šolskem
letu 2008/09, ko je bil dijak vpisan v 3. letnik,
in se v šolskem letu 2009/2010, ko je dijak
v zaključnem letniku, praktično usposabljanje z delom ne izvaja mora delodajalec imeti
sklenjeno individualno ali kolektivno učno
pogodbo za šolsko leto 2008/09.
V primeru, da je dijak opravljal praktično usposabljanje z delom pri dveh različnih delodajalcih in je vsak delodajalec
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izvedel vsaj 4 tedne praktičnega usposabljanja z delom, se lahko na razpis prijavita oba delodajalca, pri čemer se spodbuda
sorazmerno razdeli. Delodajalec, ki je izvajal praktično usposabljanje z delom v 3.
letniku, mora imeti sklenjeno individualno
ali kolektivno učno pogodbo za šolsko leto
2008/2009. Delodajalec, ki izvaja oziroma
bo izvedel praktično usposabljanje z delom
v 4. letniku, mora imeti sklenjeno individualno ali kolektivno učno pogodbo za šolsko
leto 2009/2010.
4. za študente višjih strokovnih šol je
izvedel oziroma izvaja praktično izobraževanje v programih višjega strokovnega izobraževanja, ki obsegajo 800 ur praktičnega
izobraževanja v dveh letih. Delodajalec, ki
praktično izobražuje izrednega študenta,
lahko kandidira na tem razpisu, če z izrednim študentom nima sklenjene pogodbe
o zaposlitvi in če šola študentu, ki izredno
študira, ni skrajšala s študijskim programom
določenega obsega praktičnega izobraževanja.
Kolikor je študent opravljal praktično
izobraževanje pri dveh različnih delodajalcih in je vsak delodajalec izvedel vsaj 400
ur praktičnega izobraževanja, se lahko na
razpis prijavita oba delodajalca, pri čemer
se spodbuda sorazmerno razdeli. Delodajalec, ki je izvajal praktično izobraževanje
v 1. letniku, mora imeti sklenjeno pogodbo
o praktičnem izobraževanju za šolsko leto
2008/09. Delodajalec, ki izvaja oziroma bo
izvedel praktično izobraževanje v 2. letniku,
mora imeti sklenjeno pogodbo o praktičnem
izobraževanju za šolsko leto 2009/10.
Vlagatelji kot dokazilo o izpolnjevanju
tega pogoja predložijo sklenjeno učno pogodbo med vajencem ali dijakom in delodajalcem oziroma pogodbo o praktičnem
izobraževanju za študente.
Izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev
bodo vlagatelji potrdili tudi z izjavo, ki je del
razpisne dokumentacije.
Vsak delodajalec se lahko na ta javni
razpis prijavi le z eno vlogo, ki lahko vsebuje izvajanje praktičnega usposabljanja za
več oseb.
Izbrane bodo vse vloge vlagateljev, ki
bodo izpolnjevali razpisne pogoje in katerih
vloge bodo oddane skladno z razpisom in
razpisno dokumentacijo.
4. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Javni razpis delno financira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega socialnega
sklada; izvaja se v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: »Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja«;
prednostne usmeritve: »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje
v družbi temelječi na znanju«.
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za ta javni razpis, znaša skupaj
7.007.960,00 EUR.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter roki, če je
predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev
Skupna vrednost za projekt znaša
7.007.960,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih
letih:
– 5.956.766,00 EUR s P.P. 6894 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem
in strokovnem izobraževanju – EU udeležba
(85,00%) in

– 1.051.194,00 EUR s P.P. 6947 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem
in strokovnem izobraževanju – slovenska
udeležba (15,00%).
Okvirna sredstva tega javnega razpisa
bodo predvidoma porabljena v proračunskem letu 2010.
6. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15,00%.
7. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Delež prispevka Skupnosti je 85,00%.
8. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Ministrstvo za šolstvo in šport je dne
3. 3. 2009 sprejelo Metodologijo za določitev višine zneska spodbud delodajalcem za
izvajanje praktičnega usposabljanja z delom št. 54450-41/2008-5 in v njih opredelilo
minimalne stroške plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta, ki jih
ima delodajalec z izvajanjem praktičnega
usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja.
Skladno z navedeno metodologijo je
predvidena višina spodbude med 500 EUR
in 1.000 EUR na vajenca in dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju,
med 350 EUR in 550 EUR na dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju
(med 175 EUR in 275 EUR na letnik) in med
800 EUR in 1000 EUR na študenta v višjem
strokovnem izobraževanju (med 400 EUR in
500 EUR na letnik). Končna višina je odvisna od števila vključitev iz prijav na predmetni razpis in jo s posebnim sklepom določi
minister za šolstvo in šport.
Za vsako sofinancirano izvedbo usposabljanja mora izvajalec predložiti zahtevek
za sofinanciranje skupaj s potrdilom šole
o opravljenem praktičnem usposabljanju za
vajenca, dijaka ali študenta.
Sredstva bodo izvajalcem izplačana na
podlagi sklenjenih pogodb in najkasneje
v 120 dneh od predložitve popolnega zahtevka za sofinanciranje, ki ga izvajalec naslovi na naročnika. Roki za predložitev zahtevka za sofinanciranje naročniku so: 4. 5.
2010, 30. 6. 2010, 20. 8. 2010 in 20. 9.
2010.
9. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Izvajalec mora hraniti vso dokumentacijo
o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
10. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Izvajalec bo moral omogočiti tehnični,
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani
naročnika, Ministrstva za šolstvo in šport,
pristojnih organov Republike Slovenije in
s strani pristojnih organov Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Izvajalec bo moral nadzornim organom
predložiti vse dokumente, ki izkazujejo re-
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sničnost, pravilnost in skladnost upravičenih
stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo izvajalec
omogočil vpogled v računalniške programe,
listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta.
11. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki
pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES.
Vlagatelji morajo, pri izbiri dijaka, vajenca ali
študenta za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih
za pridobitev izobrazbe, upoštevati in zagotavljati enakost med spoloma.
12. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Izvajalci se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/07),
Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 42/06, 60/06 – popravek, 26/07,
33/07, 67/07, 10/08 in 68/08) in 37. členom
Uredbe 1083/2006/ES.
13. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici,
označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga
na Javni razpis – PUD 2009/2010.«
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
morajo biti le te označene enako kot vloga:
»Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis – PUD 2009/2010«.
Vloge se lahko oddajo v zaprti ovojnici
tudi osebno v vložišču naročnika v času
uradnih ur. Vloge, ki bodo posredovane po
pošti, morajo biti poslane priporočeno ali
s povratnico na naslov naročnika.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo
vloge, in sicer v vrstnem redu kot so bile
predložene. Neustrezno označene ovojnice
in ovojnice prejete po roku za oddajo vlog,
bodo vrnjene pošiljatelju.
Rok za oddajo vlog je 15. 1. 2010.
14. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Odpiranje vlog se bo začelo 18. 1. 2010
ob 10. uri v prostorih naročnika. Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje
ne bo javno. Za odpiranje vlog je zadolžena
strokovna komisija, imenovana s strani naročnika. Komisija je najmanj tričlanska v sestavi: predsednik in najmanj dva člana.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Vlagatelja,
katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 5 dni od prejema
poziva. Vloge, katere vlagatelj ne dopolni
v skladu s pozivom za dopolnitev vloge,
komisija s sklepom zavrže.
15. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 60 dni po
prejemu popolnih vlog. Rezultati razpisa so
informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh naročnika, kjer
bo istočasno objavljen tudi sklep Ministrstva

za šolstvo in šport o končni višini spodbude delodajalcem za izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom za vajence, dijake
in študente. Izbranim vlagateljem naročnik
posreduje sklepe o izboru in jih pozove na
podpis pogodbe. 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 za izbor, se v roku obvesti
o odločitvi, da njihove vloge niso izbrane.
Zoper sklep o izbiri vlagatelji lahko podajo pritožbo pri naročniku, in sicer v roku 8
dni od prejema tega sklepa. Pritožba mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih
je vložena. O pritožbi zoper sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev odloča stvarno
pristojen organ. Pritožba ne zadrži izvršitve
sklepa o odločitvi.
16. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za prijavo dobite po predhodnem
dogovoru s Tanjo Leder (tel. 01/434-58-95,
e-poštni naslov: tanja.leder@sklad-kadri.si)
v času uradnih ur v vložišču naročnika in
na spletnih straneh: http://www.sklad-kadri.
si. Uradne ure so od ponedeljka do petka
od 9. ure do 12. ure ter v sredo tudi od 14.
do 16. ure.
Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno
pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno
dokumentacijo povezano s pripravo vloge,
mora zanj zaprositi pravočasno, oziroma
najkasneje šest dni pred potekom roka za
oddajo vlog. Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi naročnika na spletni naslov:
tanja.leder@sklad-kadri.si. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo
objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani naročnika.
17. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja,
izvajalec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved
dvojnega financiranja). Če bo ugotovljeno,
da je izvajalec prejel sredstva za te stroške
tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu
bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, izvajalec pa bo dolžan
povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva
s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila
do dneva vračila sredstev.
Javni sklad RS
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-7782/09
Mestna občina Ljubljana objavlja 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 programov in/ali
projektov v MOL v letu 2010 in/ali za leta
od 2010 do 2012 s področja socialnega
varstva
I. Predmet razpisa: programi za neodvisno življenje oseb z oviranostmi, ki temeljijo
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na možnosti izbire med življenjem v instituciji in samostojnim življenjem: programi
osebne asistence.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji/-ce (v nadaljevanju: vlagatelji)
lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij
MOL za leto 2010 in niso upravičeni kandidirati na javni razpis s programi in/ali projekti,
ki so v letu 2010 že sofinancirani iz sredstev
proračuna MOL.
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki
izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
1. so pravne osebe s statusom društva,
ustanove ali zavoda, s šifro dejavnosti 88.10
ali 88.9 po Uredbi o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)
oziroma imajo v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje na razpisanem področju,
2. izvajajo prijavljeni program na območju MOL, prvenstveno za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki se zadržujejo
na območju MOL,
3. vsebina prijavljenega programa je
v skladu s predmetom razpisa,
4. vlagatelji, ki so v preteklih 3 letih že bili
pogodbene stranke MOL, morajo imeti izpolnjene pogodbene obveznosti do MOL.
III. Posebni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu: program mora biti verificiran
s strani Socialne zbornice Slovenije.
IV. Merila za izbor projektov in/ali programov: merila vsebinskega ocenjevanja,
s pomočjo katerih strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno
področje, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji projektov in/ali programov za
področje socialnega varstva za leto 2010
znaša 52.500 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 in način predložitve vlog
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
ponedeljka, 28. 12. 2009 (datum poštnega
žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega
področja in sicer: »Ne odpiraj – vloga: socialno varstvo«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge, navedene v prijavnem obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila javnega razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne
bo javno, se bo začelo v sredo 30. 12. 2009.
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V kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Pri odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi
vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija najkasneje v roku
osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge v roku treh dni
dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na
razpisanih področjih po pooblastilu župana
s sklepom odločil podžupan, 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 besedila tega javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji
bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev.
Zavrnjene bodo vloge oziroma programi/
projekti:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
razpisnih pogojev, določenih v II. in III. točki
besedila tega javnega razpisa,
– ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega
števila točk.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v roku 45 dni od
zaključka odpiranja vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija tega javnega
razpisa je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL:
http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_
natecaji/default.html.
Zainteresirani vlagatelji jo v tem roku lahko tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak
delovni dan, od ponedeljka do četrtka od
8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure,
na naslovu: Mestna občina Ljubljana, glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem
javnim razpisom dobijo zainteresirani:
– preko e-pošte na naslov ozsv@ljubljana.si,
– po telefonu: 01/306-41-00 – izključno
v času uradnih ur, in sicer: ponedeljek od
8. do 12. in od 13. do 15. ure, sreda od 8.
do 12. ure in od 13. do 16. ure, petek od 8.
do 12. ure.
Mestna občina Ljubljana
Št. 671-593/2009-5
Ob-7823/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 114/07
– ZIPRS0809 in 61/08), 10. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02
in 15/03), 3. in 72. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje
izvajalcev letnega programa športa v Mestni
občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08)
in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 66/07 – UPB) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje programov, dodelitev
domicila in dodelitev uporabe prostora
programom Letnega programa športa v
MOL za leto 2010, zbiranje predlogov za
sofinanciranje teh programov
za leto 2011
ter
sofinanciranje Programov mestnih
panožnih športnih šol otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport za leto 2010 in zbiranje predlogov
za sofinanciranje teh programov
za leti 2011 in 2012
1. Pomen izrazov – povzeti po Pravilniku
o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa
v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS,
št. 115/08)
Izvajalec letnega programa športa v MOL
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je lahko
vsakdo, ki je izbran na tem razpisu. Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca letnega
programa športa v MOL na podlagi tega
razpisa odobri tudi:
– sofinanciranje posameznega programa;
– uporabo javnih športnih objektov.
Konzorcij izvajalcev letnega programa
športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe
izvedbe enega ali več programov povežejo
z namenom učinkovitega izvajanja programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed
sebe določijo nosilca konzorcija.
Športna panoga je tista panoga, ki je
opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih
za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno
panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne
sisteme mednarodnih športnih zvez.
Prednostna športna panoga je: alpsko
smučanje, atletika, gimnastika (športna in
ritmična), hokej, judo, kajak kanu – slalom,
kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, rugby,
smučarski skoki, smučarski teki, tenis in
vaterpolo.
Skupine športnih panog so štiri, v katerih so združeni športi s sorodnimi značilnostmi:
– I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za
naslov državnega prvaka;
– II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za
naslov ekipnega državnega prvaka;
– III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno – rekreativne programe;
– IV. skupina: izvajalci miselnih iger.
Mreža javnih športnih objektov obsega
pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju Športno rekreacijskega centra Tivoli.
V mreži javnih športnih objektov so tudi pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar v času,
ko ne poteka redni program vzgoje oziroma
izobraževanja.
Uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov za izvajalce letnega programa
športa pomeni, da lahko upravljavci športnih
objektov izvajalcem zaračunavajo le stroške
obratovanja športnega objekta in ne najemnine.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa so sofinanciranje programov letnega programa športa
v MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in
športnim zvezam v športnih objektih.
Vlagatelj kandidira za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL
za leto 2010, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in
športnim zvezam za leto 2010, hkrati pa se
njegova vloga evidentira tudi kot predlog za
sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2011.
Na podlagi prejetega predloga lahko
MOL z izbranim izvajalcem za izvedbo programa v letu 2011 sklene aneks k pogodbi
za leto 2010. MOL si pridržuje neomejeno in
nepogojno pravico, da navedenega aneksa
z izbranim izvajalcem ne sklene.
Vloga vlagatelja, ki kandidira za sofinanciranje Programov mestnih panožnih
športnih šol otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport za leto 2010,
se hkrati evidentira tudi kot predlog za sofinanciranje Programov mestnih panožnih
športnih šol otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport za leti 2011
in 2012.
Na podlagi prejetega predloga lahko MOL z izbranim izvajalcem za izvedbo
Programov mestnih panožnih športnih šol
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport v letu 2011 in v letu 2012
sklene za vsako leto izmed obeh let ločena
aneksa k pogodbi za leto 2010. MOL si pridržuje neomejeno in nepogojno pravico, da
navedenega aneksov z izbranim izvajalcem
ne sklene.
Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji
prejeli na podlagi tega razpisa, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe
prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov in se bo morala
odraziti v sorazmerno nižji ceni programa
za končnega uporabnika.
I. Dodelitev domicila, Prijavni obrazec
MOL
Dodelitev domicila za dobo enega leta
športnim društvom in športnim zvezam
v športnih objektih kot izvajalcem programov letnega programa športa v MOL se
izvede z namenom zagotovitve prednostne
uporabe poslovnih prostorov za vzpostavitev sedeža društva oziroma zveze, kolikor na športnem objektu obstaja prostor, in
z namenom prednostne uporabe prostora
v mreži javnih športnih objektov za izvajanje
programov društva oziroma zveze.
II. Dodelitev uporabe prostora, Obrazci
1, 2, 3, 4, 5, 9
Dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programov
se izvede, ko je izvajalcem že dodeljen domicil na posameznih športnih objektih.
Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mreži javnih športnih objektov
in namen uporabe športnih objektov se za
izvedbo letnega programa športa opredelita
in objavita v razpisni dokumentaciji.
Za izvedbo interesnih programov športne vzgoje otrok in mladine pristojni organ
v sodelovanju z upravljavci športnih objektov opredeli obseg uporabe prostora v mreži
javnih športnih objektov.
Prednost pri uporabi prostora v mreži
javnih športnih objektov imajo programi interesne športne vzgoje otrok in mladine ter

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
programi športne vzgoje otrok in mladih,
usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport.
III. Sofinanciranje programov
Odobrena denarna sredstva iz tega
razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in
uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako
področje predvideni s tem razpisom in Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za
sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list
RS, št. 115/08).
Osnovo za izračun zneskov iz 5. odstavka 11. člena in 3. odstavka 35. člena
Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za
sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list
RS, št. 115/08) predstavljajo zneski, ki so bili
panogam oziroma izvajalcem dodeljeni na
podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje
programov letnega programa športa v MOL
in dodelitev domicila športnim društvom in
športnim zvezam za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 119/08).
Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje
programov na naslednjih področjih delovanja v športu:
a) Zlati sonček za predšolske otroke,
Obrazec 1
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje naslednjih stroškov:
– propagandno gradivo;
– strokovni kader;
– najem do 60 ur uporabe objekta na
skupino, ki lahko obsega do 20 otrok.
b) Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke in druga tekmovanja za otroke
do 12 let, Obrazec 1
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje naslednjih stroškov:
– strokovni kader (sodniki);
– stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo).
c) Drugi do 80 urni interesni programi
športne vzgoje otrok (Obrazec 2), mladine
in študentov (Obrazec 1) ter otrok in mladine
s posebnimi potrebami (Obrazec 2)
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje naslednjih stroškov:
– strokovni kader in objekt za izvedbo do
80 ur interesne športne vzgoje na skupino;
– strokovni kader in objekt za izvedbo
do 80 ur interesne športne vzgoje v času po
pouku ali v pouka prostih dnevih (počitniški
programi).
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje strokovnega kadra in
objekta za izvedbo do 80 ur programa športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi
potrebami.
d) Programi vadbe športne vzgoje otrok
in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa
odraslih (starostna kategorija člani) ter vadbe vrhunskega športa odraslih (starostna
kategorija člani), Obrazec 3
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje strokovnega kadra, objekta, materialnih stroškov programa (stroški
materiala, blaga in storitev), meritev in spremljanja treniranosti ter nezgodnega zavarovanja za programe športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport lahko, v katere so vključeni registrirani športniki, v starostnih kategorijah:
– cicibani, cicibanke v obsegu do 240 ur
za največ en program;
– mlajši dečki in deklice v obsegu od 240
do 400 ur;

– starejši dečki in deklice v obsegu od
300 do 800 ur;
– mladinci in mladinke kot jih opredeljujejo pravila posameznih panogah v obsegu
od 400 do 1100 ur.
Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju programov kakovostnega športa članov
v prednostnih športnih panogah zaprosijo za
sofinanciranje najemnine objekta, na področju programov kakovostnega športa ostalih
športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za omogočenje uporabe javnih športnih
objektov; na vsakem obeh področjih v obsegu do 320 ur.
Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju programov vrhunskega športa članov
v prednostnih športnih panogah zaprosijo
za sofinanciranje vadbe registriranih športnikov ter omogočenje uporabe javnih športnih objektov, na področju programov vrhunskega športa ostalih športnih panog lahko
v okviru vloge zaprosijo za omogočenje
uporabe javnih športnih objektov; na vsakem obeh področjih v obsegu do 1200 ur.
e) Programi mestnih panožnih športnih
šol otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni
in vrhunski šport, Obrazec 8
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih
trenerjev v prednostnih športnih panogah,
v obsegu najmanj 20 ur na teden v programih športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
ki jih izvajajo športna društva, ki so vključena v uradni tekmovalni sistem nacionalnih
oziroma mednarodnih panožnih športnih
zvez.
f) Športna rekreacija odraslih – Programi
vadbe ter Programi športa invalidov, Obrazec 4
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje najemnine objekta za
izvedbo do 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje do 20 članov in članic, v različnih športnih panogah. Kolikor je vlagatelju v objektih v lasti MOL odobreno 80
ur za posamezen program, vlagatelj za ta
program ne more prejeti denarnih sredstev
sofinanciranja. Če so udeleženci programa
socialno in zdravstveno ogroženi, invalidi
oziroma občani, starejši od 65 let, lahko
vlagatelji v okviru vloge zaprosijo tudi za
sofinanciranje strokovnega kadra.
g) Športna rekreacija odraslih – Programi
prireditev in projekti animacije, Obrazec 5
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje izvedbe naslednjih programov prednostnih športno rekreativnih
prireditev:
– Ljubljanski maraton;
– Maraton Franja;
– Pohod ob žici.
Poleg naštetih prednostnih športno rekreativnih prireditev lahko vlagatelji v okviru
vloge zaprosijo tudi za sofinanciranje:
– drugih velikih športno rekreativnih prireditev v MOL;
– drugih projektov animacije za pospeševanje vključevanja prebivalcev MOL v športnorekreativne programe, kot so ligaška
športno rekreativna tekmovanja, enodnevne
in večkratne animacijske športno rekreativna prireditve.
h) Programi za podporo delovanju športnih zvez in društev, Obrazec 6
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela in poslovodenja ter izvajanja naslednjih poslovnih
funkcij:
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– podpora trženju;
– ravnanje s člani;
– ravnanje s financami in računovodenje;
– ravnanje s kadri.
i) Program založništva na področju športa, Obrazec 7
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje založništva v športu za
izvedbo programa E-glasila športnih zvez
in društev. Sredstva se lahko porabijo za
vzpostavitev, delovanje in urejanje E-glasil
športnih zvez in društev.
j) Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 9
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje dejanskih stroškov (stroški
materiala, blaga in storitev).
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje kategorije:
– športna društva in zveze športnih društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni
list RS, št. 61/06);
– zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, 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);
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne, na podlagi Zakona
o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo);
– zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu;
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje
tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
Pravico do pridobitve statusa izvajalca
ter sofinanciranja programov in uporabe
mreže javnih športnih objektov imajo izvajalci, ki:
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL, delujejo za območje MOL in
izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce
MOL z državljanstvom Republike Slovenije;
– so registrirani za izvajanje dejavnosti
v športu;
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov;
– imajo status športnega društva, katerih
člani plačujejo članarino, in imajo urejeno
zbirko članstva in zbirko udeležencev programov;
– imajo status športnega društva in v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih razlogov
ne morejo;
– imajo poravnane vse obveznosti do
MOL;
– delujejo najmanj dve leti;
– izpolnjujejo druge pogoje, določene
z razpisom.
Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki se mu:
– sofinancira program iz proračuna
MOL;
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– dodeli uporaba javnega športnega prostora ali
– v postopku vrednotenja programov po
merilih prejme vsaj 40% točk.
Na razpis lahko s programi na posameznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki
so združeni v konzorcij znotraj posamezne
športne panoge, pri čemer morajo v vlogi na
razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo opredeliti vlogo vsakega posameznega
člana konzorcija in način financiranja programa, s katerim kandidirajo. Konzorcij se
v postopku vrednotenja obravnava kot vloga
enega vlagatelja.
4. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje Zlati sonček za predšolske otroke, Obrazec 1:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalec, ki:
– za vodenje programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost
za opravljanje strokovno-organizacijskega
dela v športu;
– zagotovi izvajanje programov v skupinah, v katerih je največ 20 udeležencev;
– zagotovi izvajanje programov v skladu
s podrobnimi določili o predmetu in obsegu
vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko programa oziroma naloge, določeni
s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje Šolska športna tekmovanja za
šoloobvezne otroke in druga tekmovanja za
otroke do 12 let, Obrazec 1:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalec, ki:
– je registriran za opravljanje športne
dejavnosti oziroma je včlanjen v nacionalno
panožno športno zvezo;
– za izvajanje programa zagotovi odgovorno osebo, ki mora imeti visokošolsko
izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovno-organizacijskega dela v športu;
– zagotovi ustrezen sodniški in drug kader z licenco nacionalne panožne športne
zveze.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Drugi do 80 urni interesni
programi športne vzgoje otrok (Obrazec 2),
mladine in študentov (Obrazec 1) ter otrok
in mladine s posebnimi potrebami (Obrazec 2):
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalec, ki:
– za vodenje programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost
za opravljanje strokovno-organizacijskega
dela v športu (za počitniške programe samo
ta pogoj);
– zagotovi izvajanje programov (razen
počitniških programov) v skupinah, v katerih
je največ 20 udeležencev (otrok, mladih ali
študentov);
– zagotovi izvajanje programov za udeležence s posebnimi potrebami v skupinah,
v katerih je največ 10 udeležencev (otrok
ali mladih);
– z ustreznimi zdravstvenimi potrdili dokaže, da gre za otroke in mladino s posebnimi potrebami.
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Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Programi vadbe športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa ter vadbe vrhunskega športa,
Obrazec 3:
Na razpis lahko kandidirajo izvajalci
s programi vadbe v posameznih športnih
panogah, ki izvajajo vsaj en program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjen v kakovostni in vrhunski šport oziroma vsaj en
program kakovostnega ali vrhunskega športa članov v okviru uradnega tekmovalnega
sistema nacionalne ali mednarodne športne
zveze v eni izmed pet starostnih kategorij.
Starostne meje starostnih kategorij so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih posamezne športne panoge.
Na področju programov športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport lahko na razpis kandidirajo
izvajalci s programi, v katere so vključeni
registrirani športniki v ustreznih starostnih
kategorijah.
Na področju programov kakovostnega
športa prednostnih športnih panog lahko na
razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki, v starostni kategoriji člani in članice.
Na področju programov vrhunskega
športa prednostnih športnih panog lahko
na razpis kandidirajo izvajalci s programi,
v katere so vključeni registrirani športniki
s statusom mednarodnega, svetovnega ali
perspektivnega razreda, v starostni kategoriji člani in članice.
Na področju programov vrhunskega
športa ostalih športnih panog lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere
so vključeni registrirani športniki, v starostni
kategoriji člani in članice.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Programi mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjeni
v kakovostni in vrhunski šport, Obrazec 8:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izvajalec, ki:
– predloži mnenje najvišjega strokovnega organa panožne športne zveze o izvajalcu in trenerju za program posamezne
mestne panožne športne šole;
– deluje v panogi, v kateri najvišji strokovni organ panožne športne zveze sprejme dolgoročen program organiziranosti in
delovanja mestnih panožnih športnih šol za
posamezno športno panogo;
– bo razpisani program izvajal v prednostni športni panogi (alpsko smučanje, atletika, gimnastika (športna in ritmična), hokej, judo, kajak kanu – slalom, kolesarstvo,
košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka,
plavanje, rokomet, rugby, smučarski skoki,
smučarski teki, tenis in vaterpolo);
– sprejme individualen štiriletni program
za posamezno mestno panožno športno
šolo, namenjen izključno športni vzgoji
otrok in mladine, usmerjen v kakovostni in
vrhunski šport, in v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih,
vključenih v program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa;
– zagotovi, da program iz prejšnje alineje
izvaja trener z ustrezno izobrazbo športne
smeri oziroma oseba, ki lahko delo opravlja
v skladu s 65. členom Zakona o športu;
– zagotovi, da pri izvajanju programa
sodelujejo strokovni delavci z ustrezno stro-

kovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo;
– za namen financiranja zaposlenega
trenerja ne prejema drugih javnih sredstev.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje Športna rekreacija odraslih –
Programi vadbe ter Programi športa invalidov, Obrazec 4:
Na razpis za sofinanciranje se lahko
prijavijo izvajalci, ki za vodenje programov
vadbe v različnih športnih panogah in v skupinah, ki štejejo do 20 članov in članic, zagotovijo strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno
usposobljenost za opravljanje strokovno-organizacijskega dela v športu.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki programe izvajajo v skupinah, v katerih je največ 10 invalidov.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Športna rekreacija odraslih
– Programi prireditev in projekti animacije,
Obrazec 5:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki:
– imajo v svojih aktih opredeljeno izvajanje športne dejavnosti;
– za vodenje programa zagotovijo odgovorno osebo z visokošolsko izobrazbo
športne smeri ali ustrezno usposobljenost
za opravljanje strokovno-organizacijskega
dela v športu;
– za izpeljavo – izvedbo programa zagotovijo ustrezen sodniški in drug kader z licenco panožne zveze.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje Programi za podporo delovanju
športnih zvez in društev, Obrazec 6:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo športna društva s sedežem v MOL in
zveze športnih društev, ki so jih ta društva
ustanovila. Športna društva in zveze športnih društev morajo biti ustanovljena pred
letom, za katerega je objavljen razpis.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje Program založništva na področju športa, Obrazec 7:
Na razpis se lahko prijavi izvajalec, ki
že izdaja oziroma namerava začeti izdajati
glasilo v elektronski obliki.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje Program velikih mednarodnih
tekmovanj in prireditev, Obrazec 9:
Na razpis lahko kandidirajo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– organizirajo mednarodna tekmovanja
in prireditve kot so svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali in zaključki mednarodnih ligaških tekmovanj, ki se izvajajo na
območju MOL in so uvrščeni v letni program
športa, ter druga tekmovanja in prireditve;
– najmanj eno leto pred izvedbo tekmovanja oziroma prireditve mora izvajalec
pridobiti soglasje za izvedbo tekmovanja od
pristojnega organa;
– za tekmovanja, pri katerih tekmovalni
sistem ne omogoča izbora kraja in izvajalca
eno leto pred začetkom tekmovanja, mora
izvajalec pridobiti soglasje od pristojnega
organa najkasneje v 8 dneh po tem, ko je
bil s strani mednarodne organizacije izbran
za izvajalca;
– kolikor gre za velike mednarodne prireditve, morajo izvajalci predložiti še soglasje
po določilih 53. člena Zakona o športu.
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5. Merila za izbor programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih 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 (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost programa,
kakovost in realnost programa.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje
posebej.
6. Okvirna višina sredstev za izvedbo
razpisanih programov
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja proračuna MOL za leto 2010.
Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 3.745.784,00 €.
Okvirne višine sredstev, ki so namenjena
izvedbi razpisanih programov za leto 2010,
po posameznih razpisnih področjih znašajo:

Šifrant

1.
2.
3.

Naziv

Kratica

Program športa otrok in mladine
Šport odraslih
Razvojne in strokovne naloge v športu

ŠOM
ŠO
RS

Razpisana sredstva

2.866.914 €
307.070 €
571.800 €

Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje
programov v navedenih okvirnih zneskih na
naslednjih področjih delovanja v športu:

Šifrant

Naziv

Kratica

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.2.
1.2.3
1.2.4.
1.2.5.

Program športa otrok in mladine
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Zlati sonček za predšolske otroke
Drsanje in seminarji
Krosi
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
Druga tekmovanja za otroke do 12 let
Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje
otrok
Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke,
ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi
šolami na več kot 10 šolah do 17. ure
Športni programi v pouka prostih dnevih (vikendi in
počitnice)
Športni programi v pouka prostih dnevih – vikendi
Športni programi v pouka prostih dnevih – počitnice
Drugi interesni programi športa za šoloobvezne
otroke
Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje
otrok s posebnimi potrebami
Interesna športna vzgoja mladine in študentov
Šolska športna tekmovanja za mladino
Medfakultetna tekmovanja
Ligaška tekmovanja
Enodnevna tekmovanja
Promocijska tekma v košarki med SŠ in UL

ŠOM
ŠOM-PO
ŠOM-ZS

1.2.5.1.
1.2.5.2.
1.2.5.2.1.
1.2.5.2.2.
1.2.5.3.
1.2.5.4.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.2.1.
1.3.2.2.
1.3.2.3.

ŠOM-ŠO
ŠOM-ŠŠT-OŠ
ŠOM-ŠT-12

Razpisana sredstva

2.866.914 €
23.688 €
23.688 €
19.948 €
3.740 €
361.176 €
88.936 €
10.000 €

Obrazec

Obrazec 1
Obrazec 1
Obrazec 1
Obrazec 1

ŠOM-80

262.240 €

ŠOM-80-17

184.240 €

Obrazec 2

ŠOM-80-PV

30.000 €
10.000 €
20.000 €

Obrazec 2
Obrazec 2

ŠOM-80-D

40.000 €

Obrazec 2

ŠOM-80-PP
ŠOM-MŠ
ŠOM-ŠŠT-SŠ
ŠOM-ŠT-F

8.000 €
42.050 €
32.050 €
10.000 €
4.000 €
2.000 €
4.000 €

Obrazec 2
Obrazec 1
Obrazec 1
Obrazec 1
Obrazec 1
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Šifrant

Naziv

1.4.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni
v kakovostni in vrhunski šport
Mestne panožne športne šole
Šport odraslih
Programi vadbe kakovostnega športa
Programi vadbe vrhunskega športa
Programi vadbe na področju športne rekreacije
Programi vadbe na področju športne rekreacije
Projekti animacije
Ligaška tekmovanja
Ligaška tekmovanja – nogomet
Ligaška tekmovanja – košarka
Ligaška tekmovanja – odbojka
Ligaška tekmovanja – tenis
Ligaška tekmovanja – kegljanje
Ligaška tekmovanja – namizni tenis
Animacijske športno rekreativna prireditve
Animacijske športno rekreativna prireditve –
Cooperjev test
Animacijske športno rekreativna prireditve – tek
Animacijske športno rekreativna prireditve –
nordijska hoja
Animacijske športno rekreativna prireditve –
pohodništvo
Animacijske športno rekreativna prireditve –
kolesarstvo
Animacijske športno rekreativna prireditve – Mirkov
memorial
Programi športa invalidov
Razvojne in strokovne naloge v športu
Delovanje športnih društev in zvez ŠD,
ustanovljenih za območje MOL
Usposabljanje strokovnih delavcev v športu in
založniška dejavnost
Založništvo na področju športa
Športne prireditve in mednarodna dejavnost
v športu
Ljubljanski maraton
Pohod ob žici
Maraton Franja
Druge velike športno rekreativne prireditve v MOL
Velika mednarodna tekmovanja in prireditve
SP Tacen
Tek na Šmarno goro
VESLAŠKI MARATON
Športnik leta
Druga tekmovanja in prireditve

1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.2.1.
2.3.2.1.1.
2.3.2.1.2.
2.3.2.1.3.
2.3.2.1.4.
2.3.2.1.5.
2.3.2.1.6.
2.3.2.2.
2.3.2.2.1.
2.3.2.2.2.
2.3.2.2.3.
2.3.2.2.4.
2.3.2.2.5.
2.3.2.2.6.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.5.1.
3.4.5.2.
3.4.5.3.
3.4.5.4.
3.4.5.5.

7. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2010 morajo
biti porabljena v letu 2010.
8. 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 18. 12.
2009 (velja datum poštnega žiga).
Za vlogo, ki bo v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (e-Razpis), mora
biti natisnjen izpis s podatki o vlogi in samo
ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno besedilom te točke razpisa. Kolikor izjave ter skenirana dokazila in priloge
ne bodo oddane v e-Razpis, je potrebno tudi
te oddati v papirni verziji, vložene po spodaj

Kratica

ŠOM-KVŠ
ŠOM-MPŠŠ
ŠO
ŠO-KŠ
ŠO-VŠ
ŠO-ŠR
ŠO-ŠR-V
ŠO-ŠR-A

Razpisana sredstva

Obrazec

1.600.000 €
840.000 €
307.070 €
55.000 €
80.000 €
157.070 €
115.000 €
42.070 €
19.915 €
4.940 €
6.740 €
2.060 €
1.330 €
2.240 €
2.605 €
22.155 €

Obrazec 3
Obrazec 8

3.000 €
5.500 €

Obrazec 5
Obrazec 5

2.500 €

Obrazec 5

5.080 €

Obrazec 5

5.075 €

Obrazec 5

ŠO-ŠRI
RS

1.000 €
15.000 €
571.800 €

Obrazec 5
Obrazec 4

RS-DZŠD

140.000 €

Obrazec 6

5.000 €
5.000 €

Obrazec 7

426.800 €
160.000 €
86.800 €
40.000 €
25.000 €
115.000 €
65.000 €
5.000 €
3.000 €
4.500 €
37.500 €

Obrazec 5
Obrazec 5
Obrazec 5
Obrazec 5
Obrazec 9
Obrazec 9
Obrazec 9
Obrazec 9
Obrazec 9
Obrazec 9

RS-UZ
RS-UZ-Z
ŠP
ŠP-LM
ŠP-P
ŠP-MF
ŠP-R-MOL
ŠP-MT

navedenih papirnatih ovojih (prepognjeni A3
format – »srajčka«), po vrstnem redu. Vloga,
ki bo izpolnjena in oddana samo v e-Razpis,
hkrati pa izpis s podatki o vlogi ne bo poslan
po pošti, ne bo upoštevana.
Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen, ožigosan in podpisan »Prijavni obrazec MOL« (ovoj št. 1) ali
pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOL«
v e-Razpisu;
– pravilno izpolnjen, ožigosan in podpisan »Obrazec vloga«, ki je predpisan za
posamezno razpisno področje (ovoj št. 2) ali

Obrazec 3
Obrazec 3
Obrazec 4

Obrazec 5
Obrazec 5
Obrazec 5
Obrazec 5
Obrazec 5
Obrazec 5

pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu;
– podpisane in ožigosane izjave iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 3) ali izjave
oddane preko e-Razpisa;
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahtevata besedilo razpisa oziroma razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje (ovoj št. 4) ali
obvezna dokazila in druge priloge skenirane
in oddane preko e-Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati
natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– dokumentacija mora biti urejena po
navedenem vrstnem redu;
– vloga poslana v roku in na način, ki je
določen v tej točki besedila razpisa.
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Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo
»Obrazca ovojnica« in z obvezno označbo
razpisnega področja (obkrožite na »Obrazcu ovojnica«), pri čemer mora biti vsebovana vloga in posamezni dokumenti vloženi
po zgoraj navedenih papirnatih ovojih (prepognjeni A3 format – »srajčka«), po vrstnem
redu.
V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog,
jih lahko pošlje z eno pošiljko v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo
»Obrazca ovojnica« in z obvezno navedbo
razpisnih področij (obkrožite na »Obrazcu
ovojnica«), pri čemer morajo biti vsebovane
vloge in posamezni dokumenti vloženi po
zgoraj navedenih papirnatih ovojih (prepognjeni A3 format – »srajčka«), po vrstnem
redu.
Z izvajalci se sklene pogodba. Seznam
izvajalcev z lokacijami izvajanja programov
se objavi na spletni strani MOL. Izvajalci
morajo v svojih komunikacijskih sredstvih
s člani in drugimi javnostmi navajati, da program sofinancira MOL.
9. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 22. 12. 2009 in ne bo
javno.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju imenovana komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma
vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3
dni dopolnijo.
10. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi odločitve/predloga razpisne
komisije 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. Merila za izbor programov so določena s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Mestni občini Ljubljana
(Uradni list RS, št. 115/08) in pritožba glede
izbora meril v okviru razpisa ni možna.
Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti
ovojnice in popolnosti vloge.
Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in
vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene
z »Obrazcem ovojnica« (razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala
in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način
(razen glede formata ovojnice), ki je določen
v 8. točki besedila tega razpisa;
– ki bodo predložene na drug način (npr.
po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene in dostavljene na drug naslov;
– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa
in razpisne dokumentacije za posamezno
razpisno področje oziroma te ne bodo oddane v e-Razpis 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 razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje,
– ki jih bo razpisna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa v roku 120 dni po zaključku
odpiranja vlog oziroma najkasneje v osmih
dneh od sprejema proračuna MOL za leto
2010, če proračun MOL za leto 2010 do
izteka roka 120. dni po zaključku odpiranja
vlog še ne bo sprejet.
11. 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/mestna-uprava/oddelki/
sport/razpisi/, kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo, elektronsko oddajo in natisnejo izpis
s podatki o vlogi;
– v papirni obliki na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za šport, Staničeva
41, Ljubljana, v času uradnih ur in po poprejšnjem naročilu na marko.lebar@ljubljana.si
oziroma martin.macek@ljubljana.si.
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresiranim posredujeta Marko
Lebar in mag. Martin Maček po telefonu
oziroma po e-pošti:
– tel. 08/200-39-02 ali 08/200-39-12,
v času uradnih ur;
– e-pošta: marko.lebar@ljubljana.si ali
martin.macek@ljubljana.si.
Odgovori na vprašanja poslana do vključno 18. 12. 2009 bodo objavljeni na: http://
www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/sport/vprasanja/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 275/2009
Ob-7751/09
Na podlagi prvega odstavka 42. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo), 8.
člena Statuta Mestne občina Maribor (MUV
št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02,
6/04, 13/04 in 26/05), Mestna občina Maribor, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
javne zdravstvene službe na območju
Mestne občina Maribor
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Predmet in območje na katerem bo podeljena koncesije: Malečnik – Ruperče: koncesija splošne medicine (1,00 program).
3. Pričetek in čas trajanja koncesije
Pričetek po podpisu pogodbe med koncesionarjem in koncedentom, najkasneje
31. 3. 2010.
Koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas dvajset let.
4. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudniki za
podelitev koncesije, če so fizične osebe:
1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
2. da ni v delovnem razmerju (izpolnjevanje pogoja ob začetku izvajanja koncesijske dejavnosti);
3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe oziroma poklica;
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4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre;
5. da pridobi mnenje pristojne zbornice;
6. da ima najmanj deset let delovnih
izkušenj, na delovnem področju, za katerega oddaja ponudbo.
5. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za
podelitev koncesije, če je pravna oseba:
1. da ima oseba zaposlena pri pravni osebi ustrezno izobrazbo za opravljanje
predvidene dejavnosti in je usposobljen za
samostojno delo;
2. da pravni osebi in osebi, ki bo izvajala zdravstveno dejavnost ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje
zdravstvene službe;
3. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre;
4. da pridobi mnenje pristojne zbornice za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi;
5. da ima oseba zaposlena pri pravni
osebi najmanj deset let delovnih izkušenj,
na delovnem področju, za katerega oddaja
ponudbo.
6. Kriteriji in merila za izbiro:
– opravljena specializacija/strokovni izpit
na prijavljenem področju: 25 točk;
– dodatna strokovna usposobljenost in
strokovne izkušnje: največ 10 točk;
– število opredeljenih pacientov na razpisanem območju: 10 točk na 1000 opredeljenih pacientov;
– zdravstveno-vzgojno delo v lokalni skupnosti in sodelovanje pri humanitarnih programih v obdobju 2005–2009: maksimalno
število točk 5 (točka za eno leto).
Kolikor ima več prijav isto število točk
ima prednost ponudnik – fizična oseba; če
ima več ponudnikov – fizična oseba isto
število točk se opravi žreb.
7. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge:
Vloga mora biti izdelana v slovenskem
jeziku.
Ne glede na način dostave, morajo vloge prispeti na naslov: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor do 28. 12. 2009.
Vlogo je potrebno poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti:
– vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis za podelitev koncesije,
– naslov: Mestna občina Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
– naslov ponudnika na hrbtni strani.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po pridobitvi vse, v 42.
členu Zakona o zdravstveni dejavnosti, navedene dokumentacije. V roku 15 dni po
dokončnosti upravne odločbe bo Mestna
občina Maribor s koncesionarjem sklenila
pogodbo o koncesiji.
9. Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Maribor in
v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, Mestne uprave Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, soba 339/III.
Mestna občina Maribor
Ob-7804/09
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
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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 proračunu Občine
Trbovlje za leto 2009 (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2008, 12/2009, 20/2009, 30/2009)
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
– parc. št. 378/2 – v celoti (456 m2), vpisana v vl. št. 791, k.o. Trbovlje,
– parc. št. 374/1 – v delu (prodaja se
924 m2), vpisana v vl. št. 1093, k.o. Trbovlje,
– parc. št. 378/4 – v delu (prodaja se
188 m2), vpisana v vl. št. 791, k.o. Trbovlje.
Skupna površina zemljišč, ki se prodajajo, znaša 1.568,00 m2.
Izklicna cena za navedene nepremičnine
znaša 100.000,00 EUR. V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 27. 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.
ure do 14.30, ob sredah, od 8. ure do 16.30,
ob petkih pa od 8. ure do 12.30, v pisarni
47. Na voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne
pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do 2. 12. 2009, do 8. 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 zemljišča Kešetovo.
5. Ponudniki morajo najkasneje do 1. 12.
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 zemljišča
Kešetovo.
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, v roku 15 dni po
soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in
poravnati kupnino v celoti v skladu z zakonsko določenimi roki, v nasprotnem primeru
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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,
odmero zemljišča, plačilo davčnih dajatev,
notarsko overitev prodajalčevega podpisa
na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo,.
9. 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.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v sredo, 2. 12. 2009, ob 9. uri, v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno
ter soglašal z naslednjimi pogoji:
– da bo za gradnjo predvidenega objekta
podal vlogo za gradbeno dovoljenje najpozneje do 1. 4. 2010, da bo na tej lokaciji
zgradil stanovanjsko-poslovni objekt, skladno z določili Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urejanja M9/5
– KEŠETOVO (Uradni vestnik Zasavja, št.
32/09),
– da bo 1 mesec po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja pričel
z gradnjo objekta,
– da bo 24 mesecev po pričetku gradnje
zaključil z deli in pridobil uporabno dovoljenje,
– da bo v projektu za zgraditev zgoraj
navedenega objekta predvidil na nepozidani
strehi garažne hiše nadomestno košarkaško igrišče v enaki kvadraturi, kot je obstoječe košarkaško igrišče s pripadajočimi
športnorekreacijskimi površinami, s tem da
bo lastnik košarkaškega igrišča s športnorekreacijskimi površinami v celoti Občina
Trbovlje.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
14. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
15. 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.
16. Dodatne informacije so na voljo tel.
št. 03/56-27-912 ali 03/56-27-976.
Občina Trbovlje
Ob-7819/09
Na osnovi Pravil Znaka kakovosti v graditeljstvu Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., odgovorni izvajalec projekta znak kakovosti
v graditeljstvu objavlja

javni razpis št. 1/2010
za podelitev znakov kakovosti
v graditeljstvu 2010
Ocenjevanje izdelkov in storitev s področja graditeljstva
– okna, vključno z balkonskimi vrati in
panoramskimi stenami,
– notranja vrata – vrata v stanovanju in
drugih bivalnih prostorih,
– zidni blok za podometno gradnjo zidov,
– dobava plinskih grelnikov ter z dobavo
povezanega servisiranja plinskih grelnikov,
– sprejemniki sončne energije za pripravo tople sanitarne vode, ogrevanje zgradb
ali ogrevanje bazenske vode,
– hranilniki toplote za shranjevanje tople
sanitarne vode, segrete s pomočjo sprejemnikov sončne energije,
– sistemi kanalizacijskih cevi,
– strešne kritine za pokrivanje poševnih
streh,
– betonski tlakovci in plošče za polaganje zunanjih pohodnih in povoznih površin,
– plošče, kocke in drugi oblikovanci iz
naravnega kamna,
– betonski robniki,
– izvedba cementnih estrihov,
– izvedba betonskih zakjučnih tlakov,
– izvedba polimernih talnih oblog in premazov,
– razvojno tehnološki dosežki in inovacije,
– izvedba obnove ostrešij oziroma kritin
na stavbah kulturne dediščine in stavbah
s sestavinami kulturne dediščine,
– izvedba obnove fasad na stavbah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami
kulturne dediščine,
– izvedba konstrukcijskih ojačitev stavb,
– izvedba sanacije vlage na stavbah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami
kulturne dediščine,
– storitev krovsko-kleparskih del,
– storitev montaže stavbnega pohištva,
– storitev oblaganja tal, sten in bazenov
s keramičnimi ploščicami,
– storitev oblaganja tal, sten in fasad
z naravnim oziroma umetnim kamnom,
– betonarne za proizvodnjo transportnega betona,
– separacije kamenih agregatov za gradbeništvo,
– asfaltni obrati,
– konstrukcije za zaščito pred hrupom,
– izvedba žlebičenja obrabnih plasti,
– izvedba hidroizolacij v predorih.
Razpisno dokumentacijo in obrazec za
prijavo lahko potencialni prijavitelji naročijo oziroma osebno dvignejo pri izvajalcu
projekta, Gradbenem inštitutu ZRMK d.o.o.
– Gradbenem centru Slovenije, Dimičeva
12, 1000 Ljubljana, tel. 01/280-81-81, faks
01/280-84-51, elektronska pošta: zkg@gizrmk.si, internet: http://www.gcs.gi-zrmk.si/
gcs.
Ocenjevanje se bo izvedlo na podlagi
zadostnega števila prijav, pripravljenih razpisnih pogojev in meril za ocenjevanje za
posamezno področje. Dobitniki ZKG bodo
imeli priložnost promovirati pridobljeno priznanje v okviru sejma Megra ali drugih javnih in strokovnih prireditvah. Javni razpis bo
odprt do 5. novembra 2010.
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
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Javne dražbe
Št. 478-17/2009/23
Ob-7761/09
Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07) ter 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl.
US) Ministrstvo za javno upravo razpisuje
naslednjo
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe:
a) Oddaja v najem 7 poslovnih prostorov
na MMP Jelšane:
Parc. št. na
kateri stoji
stavba
506/2, 516/1 in
516/2
506/2, 516/1 in
516/2
506/2, 516/1 in
516/2
3341/3, 3342/1
in 3342/2
3341/3, 3342/1
in 3342/2
3341/3, 3342/1
in 3342/2
3341/3, 3342/1
in 3342/2

Katastrska
občina
Jelšane
Jelšane
Jelšane
Jelšane
Jelšane
Jelšane
Jelšane

Oznaka poslovnega
prostora
Špedicija I, 1. nadstropje,
objekt J16 (vstop)
Špedicija II, 1. nadstropje,
objekt J16 (vstop)
Špedicija III, 1. nadstropje,
objekt J16 (vstop)
Špedicija I, pritličje, objekt
J17 (izstop)
Špedicija II, pritličje, objekt
J17 (izstop)
Špedicija III, pritličje, objekt
J17 (izstop)
Špedicija IV, pritličje, objekt
J17 (izstop)

Velikost
poslovnega
prostora

Prosto od

21,07 m2

takoj

21,43 m2

1. 1. 2010

21,43 m2

takoj

16,88 m2

takoj

17,00 m2

takoj

16,55 m2

takoj

17,03 m2

1. 1. 2010

b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora na MMP Petišovci:
Parc. št. na
kateri stoji
stavba
2564/3, 4203/1
in 2563/9

Katastrska
občina

Petišovci

Oznaka poslovnega
prostora
Špedicija II, in obsega
poslovne prostore ŠO.3 ter
souporabo prostorov ŠO.1
in ŠO.4.

Velikost
poslovnega
prostora

Prosto od

18,20 m2

1. 1. 2010

c) Oddaja v najem treh opremljenih poslovnih prostorov na MMP Dragonja:
Parc. št. na
kateri stoji
stavba
2393
2393
2391/2

Katastrska
občina

Oznaka poslovnega
prostora

Raven
Raven
Raven

Špedicija I
Špedicija II
Menjalnica

Velikost
poslovnega
prostora
29,77 m2
29,87 m2
47,00 m2

Poslovni prostori so namenjeni izključno opravljanju dejavnosti špedicije oziroma
v primeru menjalnice na MP Dragonja, denarnemu posredništvu.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
a) Izklicna cena za poslovne prostore na
MMP Jelšane:
1. Špedicija I, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 422,00 EUR.
2. Špedicja II, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 430,00 EUR.
3. Špedicija III, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 430,00 EUR.

Prosto od
1. 1. 2010
Takoj
Takoj

4. Špedicija I, ki se nahaja v pritličju
objekta J17 – 338,00 EUR.
5. Špedicija II, ki se nahaja v pritličju
objekta J17 – 340,00 EUR.
6. Špedicija III, ki se nahaja v pritličju
objekta J17 – 331,00 EUR.
7. Špedicija IV, ki se nahaja v pritličju
objekta J17 – 341,00 EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
posamezen poslovni prostor je 5,00 EUR.
b) Izklicna cena za poslovna prostora na
MMP Petišovci:
1. Špedicija II – 328,00 EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
posamezen poslovni prostor je 5,00 EUR.
c) Izklicna cena za poslovni prostor na
MMP Dragonja:
1. Špedicija I. – 655,00 EUR.
2. Špedicija II – 658,00 EUR.
3. Menjalnica – 564,00 EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
poslovni prostor je 5,00 EUR.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Dodatne informacije lahko
dobite na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška 21, Ljubljana, Marina Harapin, tel.
01/478-18-10.
5. Način in rok plačila
Najemodajalec bo za poslovne prostore
izstavljal mesečne račune za najemnino do
8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši dražitelj pa je dolžan plačati najemnino
v roku petnajstih dni od izdaje računa na
podračun enotnega zakladniškega računa
št. 01100-1006214304. Položena varščina
se šteje v plačilo prve najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja,
dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine,
elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik ter nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča.
6. Višina varščine
Pred javno dražbo morajo zainteresirani
dražitelji za nepremičnino položiti varščino
v višini:
a) MMP Jelšane
1. Špedicija I, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 422,00 EUR, na
račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75601409, z navedbo namena nakazila: MP Jelšane, Špedicija I,
objekt J16.
2. Špedicja II, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 430,00 EUR, na
račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75601509, z navedbo namena nakazila: MP Jelšane, Špedicija II,
objekt J16.
3. Špedicija III, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 430,00 EUR, na
račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75601609, z navedbo namena nakazila: MP Jelšane, Špedicija III,
objekt J16.
4. Špedicija I, ki se nahaja
v pritličju objekta J17 – 338,00 EUR, na
račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
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31119-7103018-75601709, z navedbo namena nakazila: MP Jelšane, Špedicija I,
objekt J17.
5. Špedicija II, ki se nahaja v pritličju objekta J17 – 340,00 EUR, na račun
št.:
01100-6300109972,
sklic
18 31119-7103018-75601809 z navedbo
namena nakazila: MP Jelšane, Špedicija II,
objekt J17.
6. Špedicija III, ki se nahaja v pritličju objekta J17 – 331,00 EUR, na
račun št.: 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75601909, z navedbo
namena nakazila: MP Jelšane, Špedicija III,
objekt J17.
7. Špedicija IV, ki se nahaja v pritličju objekta J17 – 341,00 EUR, na
račun št.: 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75602009, z navedbo
namena nakazila: MP Jelšane, Špedicija
IV, objekt J17.
b) MMP Petišovci: Špedicija II – 328,00
EUR, na račun št.: 01100-6300109972,
sklic 18 31119-7103018-75602109, z na
vedbo namena nakazila: MP Petišovci,
Špedicija II.
c) MMP Dragonja:
1. Špedicija I – 655,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75602209, z navedbo namena nakazila: MP Dragonja, Špedicija I.
2. Špedicija II – 658,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75602309, z navedbo namena nakazila: MP Dragonja, Špedicija II.
3. Menjalnica – 564,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75602409, z navedbo namena nakazila: MP Dragonja, Menjalnica.
V vseh primerih se po opravljeni javni
dražbi dražiteljem, ki ne uspejo, varščina
vrne v roku tridesetih dni brez obresti.
7. Ogled nepremičnin: ogled poslovnih
prostorov, ki so navedeni v 2. točki tega
razpisa, je možen po naslednjem vrstnem
redu: dne 3. 12. 2009, za MP Jelšane in MP
Petišovci, ter 4. 12. 2009, za MP Dragonja,
za vse navedene datume od 11. do 12. ure,
po predhodnem dogovoru z Marino Harapin,
tel. 01/478-18-10.
8. Pogoji za pristop k javni dražbi
Zainteresirani dražitelji morajo ob pristopu k javni dražbi priložiti v roku:
– potrdilo o plačani varščini,
– 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),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade 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, v 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 blokade TRR),
– dokazilo, da so po standardni klasifikaciji dejavnosti:
a) za namen najema špedicije – registrirani za dejavnost: promet in skladiščenje
– špedicija in druge spremljajoče dejavnosti
oziroma,
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b) za namen najema menjalnice registrirani za dejavnosti: finančne in zavarovalniške dejavnosti – denarno posredništvo,
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik.
9. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
za poslovne prostore iz 2. točke tega razpisa bo potekala dne 18. 12. 2009, v IV. nadstropju Ministrstva za javno upravo, Tržaška
cesta 21, Ljubljana, ob 10. uri.
10. Ustavitev postopka: vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
ustavi postopek javne dražbe, pri čemer se
dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih
stroškov.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 352-285/2008
Ob-7762/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, 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 in 55/09 – odl. US), objavlja
javno dražbo
za oddajo poslovnih prostorov v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov javne dražbe
Predmet oddaje v najem je poslovni prostor v izmeri 63,02 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju zgradbe, stoječe na zemljišču
s parc. št. 414/1.S, k.o. Stara vas, na naslovu Cesta 4. julija 42, Krško, in prostori
v kleti iste zgradbe, v izmeri 107,77 m2, kar
v celoti znaša 170,79 m2. Poslovni prostori
so opremljeni.
Republika Slovenija je v deležu
7460/10000 vpisana kot solastnica zgradbe, stoječe na parc. št. 414/1.S, k.o. Stara
vas, v preostalem deležu 2540/10000 je kot
solastnica vpisana SKB Banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana.
Skupna kvadratura poslovnih prostorov v zgradbi, brez skupnih prostorov, je
1.425,85 m2, poslovni prostori v II. nadstropju in v kleti, v skupni izmeri 170,79 m2,
predstavljajo delež 1198/10000.
Predmetni poslovni prostori so nezasedeni.
3. Vrsta pravnega posla in rok sklenitve
pogodbe
Oddaja poslovnih prostorov v najem za
določen čas, za dobo 5 let.
Pogodba mora biti sklenjena v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi. Prostori so
vseljivi takoj. Dodatne informacije so na voljo na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne
službe državne uprave, Tržaška 21, Ljub
ljana, Tanja Bašelj, tel. 01/478-18-59.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za poslovne prostore, ki so predmet
oddaje v najem, je izklicna cena 1.618,40
EUR mesečne najemnine, oziroma za poslovne prostore v nadstropju 12,00 EUR/m2
in za poslovne prostore v kleti 8,00 EUR/m2.
Najnižji znesek višanja je 0,50 EUR/m2.
5. Način in rok plačila
Najemodajalec bo za poslovne prostore
izstavljal mesečne račune za najemnino do
8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši dražitelj pa je dolžan plačati najemnino
v roku 8 dni od izdaje računa na podra-

čun enotnega zakladniškega računa, št.:
01100-1006214304. Položena varščina se
šteje v plačilo prve najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja,
dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine,
elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi, v 4.
nadstropju, in sicer v četrtek, 17. 12. 2009,
z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina za oddajo nepremičnine, poslovni prostor v izmeri 63,02 m2, ki se nahaja v II. nadstropju zgradbe na naslovu
Cesta 4. julija 42, Krško, in prostore v kleti
iste zgradbe, v izmeri 107,77 m2, kar v celoti znaša 170,79 m2, znaša 200,00 EUR in
se plača na račun št. 01100-6300109972,
sklic 18 31119-7103018-75602009, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – C.
4 julija Krško.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki ne uspejo, varščina vrne v roku 15 dni
brez obresti.
Dražiteljem, ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmeta javne dražbe bo potekal
dne 9. 12. 2009, od 10. do 12. ure.
Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnine se obrnite na Tanjo Bašelj, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, Ljubljana, tel. 01/478-18-59, e-pošta:
tanja.baselj@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe
bodo objavljene na spletni strani http://www.
mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
povrne dražiteljem 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
najemniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do 16. 12.
2009, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba 352-285/2008«, na naslov
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije in nepremičnine, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali
osebno na vložišče oddati:
– 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, v 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);
– 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 v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju
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s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,
druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te
predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-7766/09
Občina Brda v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 14/07), Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, 84/07, 94/07, 55/09 –
odl US) ter dopolnjenega občinskega Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2009, ponovno razpisuje
javno dražbo
za prodajo stanovanja
na Bevkovi ulici 4 na Dobrovem
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.
2. Predmet prodaje: stanovanje na Bevkovi ulici 4 na Dobrovem
Stanovanje se nahaja v drugem nadstropju – zahod, objekta Bevkova ulica 4,
Dobrovo, na parc. št. 1976/6 k.o. Biljana.
Stanovanje ima kuhinjo, dve sobi, kopalnico,
dva balkona, klet in garažo. Računska površina stanovanja znaša 68 m2. Stanovanje
je, razen beleža, dobro vzdrževano, tlaki in
stavbno pohištvo pa je obrabljeno skladno
s časom uporabe. Ogrevanje je klasično,
z uporabo dveh lončenih peči.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe je prodajna pogodba, ki mora biti
sklenjena v sedmih dneh po zaključku javne
dražbe. Prodajno pogodbo pripravi Občina
Brda.
4. Izklicna cena je 75.000,00 €. Izklicna
cena je tudi najnižja cena za prodajo nepremičnine.
5. Najnižji znesek višanja je 500,00 €.
6. Kupec mora kupnino poravnati na transakcijski račun Občine Brda št.
01207-0100014109, odprt pri Banki Slovenije, v sedmih dneh od sklenitve prodajne
pogodbe v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega
posla. Če kupec ne poravna kupnine na
določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se 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
kupljene nepremičnine.
7. Javna dražba se bo vršila v prostorih
občinske uprave, v mali sejni sobi 14. 12.
2009 z začetkom ob 9. uri.
8. Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene na transakcijski račun Občine
Brda št. 01207-0100014109 s sklicem, za
namen javne dražbe stanovanje na Bevkovi
ulici 4 na Dobrovem.
9. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, bo varščina vrnjena brezobrestno
najkasneje v 8 dneh po končani javni dražbi. Dražitelju, ki uspe, se plačana varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene
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pogodbe ali ne plača kupnine, organizator
obdrži varščino.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki pred začetkom javne
dražbe:
– vplačajo varščino in predložijo dokazilo
o njenem plačilu;
– če se bo v imenu dražitelja javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe,
in ki je notarsko overjeno;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev; fizične
osebe pa predložijo fotokopijo osebnega
dokumenta.
11. Nepremičnina pod točko 2 se prodaja po načelu videno – kupljeno, prodajalec
ne odgovarja za stvarne in pravne napake
predmeta prodaje. Vse stroške v zvezi z odkupom objekta, priprave pogodbe, overitev
po notarju, vpis v zemljiško knjigo, davek na
promet nepremičnin nosi kupec.
Nepremičnina se draži 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, 94/07, 55/09 – odl.
US).
Komisija za izvedbo postopka javne
dražbe lahko s soglasjem župana postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla.
12. Informacije o podrobnejših pogojih
dražbe lahko interesenti dobijo na sedežu
Občine Brda, tel. 05/335-10-30, ali po mailu:
info@obcina-brda.si.
Občina Brda
Št. 352-12/2008-16-04
Ob-7805/09
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, in Javni nepremičninski sklad Občine
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), Zakonom o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (Uradni list
RS, št. 18/04), Odlokom o proračunu Občine
Laško za leto 2009 (Uradni list RS, št. 20/08,
84/08, 96/08, 122/08 in 43/09), Finančnim
načrtom in programom dela Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško za leto
2009 z načrtom prodaje stvarnega premoženja št.: 014-7/2007, ter sprejetim Posamičnim programom odprodaje stanovanj in poslovnih prostorov v poslovno stanovanjskem
objektu Rimske Toplice št.: 352-12/2008 in
352-19/2009, z dne 27. 5. 2009, objavljata
javno dražbo
za prodajo stanovanj in poslovnih
prostorov na Aškerčevi cesti 4,
v Rimskih Toplicah
I. Naziv in sedež organizatorjev javne
dražbe: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško, matična številka: 5874505, ID številka za DDV SI11734612 in Javni nepremičninski sklad Občine Laško, matična številka:
5956595, ID številka za DDV SI 73298590,
tel. 03/733-87-00 in faks: 03/733-87-40.
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II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje so poslovni prostori in stanovanja v novozgrajeni poslovno-stanovanjski stavbi,
s številko 1039-960, z naslovom Aškerčeva
cesta 4, 3272 Rimske Toplice, ki je povezana s parcelo 1039-955/13, v katastrski
občini 1039 Rimske Toplice, ter jih v naravi
predstavljajo naslednje nepremičnine:

Številka dela stavbe

Številka poslovnega
prostora ali
stanovanja

Neto tlorisna površina dela
stavbe (v m2) – vpisana
v kataster stavb

1039-960-2

2

47,39 m2

nestanovanjska – poslovni prostor 2
(po projektu pisarniški poslovni prostor KS)

1039-960-3

3

46,66 m2

nestanovanjska – poslovni prostor 3
(po projektu poslovni prostor zobne tehnike)

1039-960-6

6

53,23 m2

stanovanjska – stanovanje D1

1039-960-7

7

2

54,43 m

stanovanjska – stanovanje C1

1039-960-8

8

83,43 m2

stanovanjska – stanovanje B1

1039-960-9

9

62,46 m2

stanovanjska – stanovanje A1

1039-960-10

10

52,95 m

stanovanjska – stanovanje D2

1039-960-11

2

Dejanska raba dela stavbe

11

2

53,91 m

stanovanjska – stanovanje C2

1039-960-12

12

83,46 m2

stanovanjska – stanovanje B2

1039-960-13

13

62,65 m2

stanovanjska – stanovanje A2

Poslovno stanovanjski objekt ima štiri
izdelane etaže: klet + pritličje + nadstropje
+ mansardno etažo, ter bo dokončan in predan v uporabo v letu 2009. Poslovni prostori
so last Občine Laško, stanovanja pa last
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško. Po projektu poslovni prostori obsegajo poslovni prostor 1 (po projektu prostor
za lekarniško dejavnost), poslovni prostor
2 (po projektu pisarniški poslovni prostor
krajevne skupnosti), poslovni prostor 3 (po
projektu poslovni prostor za dejavnost zobne tehnike) in zdravstveno postajo. Ostali
prostori so namenjeni stanovanjem in servisnim prostorom zanje.
Vsi poslovni prostori imajo dostope iz
zunanjih površin, stanovanjski vhod pa je
ločen od poslovnih površin. Objekt je na
JZ strani vkopan za celotno etažo ter ima
vgrajeno dvigalo, preko katerega je možen dostop tudi do vseh stanovanj. Gre za
prebivalcem in uporabnikom prijazen ter
infrastrukturno zelo dobro povezan objekt.
Objekt je tudi okolju prijazen. Ogrevanje
je urejeno preko daljinskega ogrevanja
na sodobno lesno gorivo – pelete. Vsak
poslovni prostor in stanovanje ima lastne
merilnike za ogrevanje – kalorimetre, elektriko ter vodo, kar omogoča komfortnost
in pregled nad stroški. Dostop do objekta
je z javnih površin. Parkirna mesta so locirana ob objektu na parc. št. 958/9, 960/25
in 955/12, k.o. 1039 – Rimske Toplice. Poslovno stanovanjski objekt je lociran v samem središču kraja Rimske Toplice in se
nahaja v neposredni bližini pošte, trgovin
z živili, avtobusnega postajališča, železniške postaje, rekreativnih površin, Rimskih
term ter odprtega termalnega kopališča
(5–10 min peš hoje). Uporabno dovoljenje
za objekt je v postopku pridobivanja.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
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IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: za nepremičnine, ki so predmet
prodaje znašajo izklicne cene brez vključenega davka na dodano vrednost v EUR:

Številka dela
stavbe

Številka
poslovnega
prostora ali
stanovanja

Neto tlorisna
površina dela
stavbe (v m2)
– vpisana
v kataster
stavb

1039-960-2

2

47,39 m2

1039-960-3

3

1039-960-6

Izklicna cena
brez DDV

Izhodiščna
prodajna
cena
z vključenim
DDV

nestanovanjska poslovni prostor 2
(po projektu pisarniški poslovni prostor KS)

83.068,78 €

99.682,54 €

46,66 m2

nestanovanjska –
poslovni prostor 3
(po projektu poslovni prostor zobne tehnike)

99.114,08 €

118.936,90 €

6

53,23 m2

stanovanjska – stanovanje D1

85.900,98 €

93.202,56 €

1039-960-7

7

54,43 m2

stanovanjska – stanovanje C1

87.837,50 €

95.303,69 €

1039-960-8

8

83,43 m2

stanovanjska – stanovanje B1

134.636,83 €

146.080,96 €

1039-960-9

9

62,46 m

2

stanovanjska – stanovanje A1

100.796,07 €

109.363,74 €

1039-960-10

10

52,95 m2

stanovanjska – stanovanje D2

85.449,12 €

92.712,30 €

1039-960-11

11

53,91 m2

stanovanjska – stanovanje C2

86.998,34 €

94.393,20 €

1039-960-12

12

83,46 m

2

stanovanjska – stanovanje B2

134.685,24 €

146.133,49 €

1039-960-13

13

62,65 m

2

stanovanjska – stanovanje A2

101.102,69 €

109.696,42 €

Dejanska raba dela stavbe

Vsa stanovanja in poslovni prostori se
prodajajo posamezno. Javna dražba za vse
nepremičnine se bo opravila ustno. Najnižji
znesek višanja izklicne cene za posamezen
poslovni prostor ali stanovanje je 1000 €.
Davek na dodano vrednost po stopnji 20%
za poslovne prostore in po stopnji 8,5% za
stanovanja ni vključen v izklicno ceno in ga
je kupec posameznega poslovnega prostora
ali stanovanja dolžan plačati poleg kupnine
v skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).
V. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. Osnutek notarskega
zapisa prodajne pogodbe, splošnih pogojev
prodaje in pogodbe o medsebojnih razmerjih bodo od dneva objave javne dražbe dosegljivi na spletni strani http://www.lasko.si.
– Nepremičnina bo prodana dražitelju, za
katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil
najvišjo ceno.
– Izbrani dražitelj, ki nima statusa končnega potrošnika pred pričetkom javne dražbe vplača varščino v višini 10% izklicne
cene, ki se všteje v aro in prvi obrok kupnine. V roku 15 dni po zaključku javne dražbe
se zavezuje skleniti prodajno pogodbo, ter
v roku 8 dni od sklenitve pogodbe poravnati
nadaljnjih 40% kupnine. Preostanek kupnine
pa plača v roku 8 dni po tem, ko so izpolnjeni pogoji, t.j. izdano pravnomočno uporabno
dovoljenje in vpisana etažna lastnina.
– Izbrani dražitelj, ki ima status potrošnika (fizična oseba) plača 10% varščine pred
pričetkom javne dražbe, ki se mu všteje
v aro in prvi obrok kupnine. Prodajno pogodbo pa sklene v roku 15 dni po pridobljenem pravnomočnem uporabnem dovoljenju
in vpisu etažne lastnine. Ob izpolnitvi obeh
pogojev je dolžan v roku 8 dni plačati preostanek kupnine.
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– Kolikor izbrani dražitelj, pozivu navkljub
ne bi pristopil k podpisu pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Laško
oziroma Javni nepremičninski sklad Občine
Laško pa imata pravico zadržati varščino
v višini 10% izklicne cene.
– Prodajalec se zavezuje pridobiti pravnomočno uporabno dovoljenje in etažno lastnino vpisati v zemljiško knjigo najkasneje
do konca februarja 2010. Prodajalec se zavezuje izročiti nepremičnino v last po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh
stroških.
– Kupec se zavezuje poravnati celotno
kupnino ob upoštevanju pogojev iz prejšnjih alinej, ko bo prodajalec izpolnil zgoraj
navedene pogoje (pravnomočno uporabno
dovoljenje in etažna lastnina). Plačilo celotne kupnine po izpolnitvi pogojev s strani
prodajalca je bistvena sestavina pravnega
posla. Če kupec ne poravna kupnine na
določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba
za razdrto.
VI. Način in rok plačila kupnine: kupnino
za poslovni prostor bo kupec poravnal na
TRR Občine Laško, št.: 01257-0100003220,
kupnino za stanovanje pa bo kupec poravnal
na TRR Javnega nepremičninskega sklada
Občine Laško, št.: 01257-3000000192, v rokih ki so zapisani v pogojih prodaje. Kupec
bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati
še stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba za nepremičnine bo v torek, dne 15. decembra 2009, v sejni sobi Občine Laško,
Mestna ulica 2, Laško, in sicer:
– za poslovni prostor 2, ob 8.30,
– za poslovni prostor 3, ob 9. uri,
– za stanovanje 6 (D1), ob 10. uri,
– za stanovanje 7 (C1), ob 10.30,
– za stanovanje 8 (B1), ob 11. uri,
– za stanovanje 9 (A1), ob 11.30,
– za stanovanje10 (D2), ob 12.30,
– za stanovanje 11 (C2), ob 13. uri,
– za stanovanje 12 (B2), ob 13.30 in
– za stanovanje 13 (A2), ob 14. uri.
Kandidati za nakup poslovnih prostorov
se bodo morali 30 minut pred začetkom prve
javne dražbe za poslovne prostore, tj. do
8. ure, izkazati z dokazili navedenimi pod
zap. št. VIII te objave. Kandidati za nakup
stanovanj se bodo morali 30 minut pred
začetkom prve javne dražbe za stanovanja,
tj. do 10. ure, izkazati z dokazili navedenimi
pod zap. št. VIII te objave.
Če udeleženec javne dražbe ne predloži
zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje
spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali
tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije lahko
postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi.
Pravočasna in pravilna prijava k posamezni javni dražbi pomeni, da interesenti
predložijo naslednje podatke oziroma dokumente:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži izpisek iz poslovnega registra
z izpisom registriranih dejavnosti v skladu
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, ki ne sme biti starejši od enega meseca,
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v primeru, da se prijavi pravna oseba ali
fizična oseba, ki opravlja samostojno dejavnost.
– Predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) in davčno številko, če se prijavi fizična
oseba.
– Predloži pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis overjen pri notarju, v primeru če se
v imenu ponudnika javne dražbe udeleži
pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, ki je overjena pri notarju.
IX. Varščina:
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi za poslovne prostore ali stanovanja,
morajo do četrtka, dne 10. decembra 2009,
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
nepremičnine na TRR Občine Laško, št.:
01257-0100003220, za poslovne prostore,
ter na TRR Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško, št.: 01257-3000000192,
za stanovanja. Računa sta odprta pri UJP
Žalec.
– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj
obveznost pristopiti k dražbi.
– Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v aro, ki jo bo kupec plačal v znamenje sklenitve prodajne pogodbe
oziroma v prvi obrok kupnine, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 8 delovnih dni
po opravljeni javni dražbi.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator
javne dražbe obdrži varščino.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Dražbo vodi predsednik Komisije za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Laško in
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško ter je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnine. Takrat predsednik komisije ugotovi
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe.
– Če izklicna vrednost ni bila dosežena,
je javna dražba neuspešna.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši
voditelj dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Laško in
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07).
– Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli, do sklenitve pravnega posla
– podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ustavi. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 delovnih dni
brez obresti.
XI. Dodatne informacije o pogojih in
predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel.: 03/733-87-00, 03/733-87-12,
03/733-87-14, 03/733-87-30 ali e-naslovih:
obcina@lasko.si;
stanka.jost@lasko.si;
luka.picej@lasko.si in andrej.flis@lasko.si.

Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi
ogled nepremičnin, ki so predmet javne
dražbe.
Občina Laško
Javni nepremičninski sklad
Občine Laško
Ob-7809/09
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 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.
b) 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.
c) 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.
d) 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.
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e) Zemljiška parcela na Bevkovi ulici v Litiji, 1364/8, njiva, v izmeri 683 m2, vpisana
v z.k. vl. št. 522, k.o. Hotič. Na predmetni
parceli poteka podzemni kabel javne razsvetljave s svetilko in meteorni cevovod od
uličnih požiralnikov 2x, zato bo istočasno
ustanovljena služnostna pravica za podzemni kabel javne razsvetljave s svetilko in
meteorni cevovod od uličnih požiralnikov 2x
v korist občine.
f) Zemljiška parcela na Bevkovi ulici v Litiji, 1364/1, njiva, v izmeri 1.156 m2 (prodaja
se brez dela zemljišča, ki v naravi predstavlja avtobusno postajališče in pločnik),
vpisana v z.k. vl. št. 522, k.o. Hotič. Na
predmetni parceli poteka mešani cevovod
javne kanalizacije in meteorni cevovod od
uličnih požiralnikov 2x, zato bo istočasno
ustanovljena služnostna pravica za mešani cevovod javne kanalizacije in meteorni
cevovod od uličnih požiralnikov 2x v korist
občine.
g) Zemljiška parcela v Praproščah v Litiji, 1336/5, gozd, v izmeri 2813 m2, vpisana
v z.k. vl. št. 1404, k.o. Hotič. Na predmetni
parceli poteka vodovodni priključek – javni
vodovod Litija, sekundarni cevovod javnega
sistema oskrbe z vodo Litija, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek vodovodnega priključka – javni vodovod
Litija, sekundarni cevovod javnega sistema
oskrbe z vodo Litija v korist občine.
h) Zemljiška parcela v Praproščah v Litiji, 1336/6, gozd, v izmeri 1341 m2, vpisana
v z.k. vl. št. 1404, k.o. Hotič. Na predmetni
parceli poteka vodovodni priključek – javni
vodovod Litija, sekundarni cevovod javnega
sistema oskrbe z vodo Litija, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek vodovodnega priključka – javni vodovod
Litija, sekundarni cevovod javnega sistema
oskrbe z vodo Litija v korist občine.
i) Zemljiške parcele ob Savski poti v Litiji,
184/19, dvorišče, v izmeri 1678 m2, 184/9,
poslovna stavba, v izmeri 711 m2 (prodaja se
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.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje
pod a), je izklicna cena 35.000,00 EUR brez
vključenega DDV, dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnin ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod b), je izklicna cena 21.000,00 EUR
brez vključenega DDV, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00
EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna
cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV,
ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača
kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod c), je izklicna cena 70.000,00 EUR brez
vključenega DDV, dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,

kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod d), je izklicna cena 156.660,00 EUR
brez vključenega DDV, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000,00
EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna
cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV,
ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača
kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod e), je izklicna cena 68.300,00 EUR
brez vključenega DDV, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00
EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna
cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV,
ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača
kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod f), je izklicna cena 115.600,00 EUR brez
vključenega DDV, dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod g), je izklicna cena 140.650,00 EUR
brez vključenega DDV, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000,00
EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna
cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV,
ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača
kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod h), je izklicna cena 67.050,00 EUR brez
vključenega DDV, dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje
pod i), je izklicna cena 205.000,00 EUR brez
vključenega DDV, dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnin ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni 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 14. 12. 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 14. 12. 2009,
do 12 ure.
7. Višina varščine: interesenti so dolžni
najkasneje do 14. 12. 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).
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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 (AJPES)
– za pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe (fotokopija osebnega dokumenta za fizične osebe
mora biti overjena pri upravni enoti ali pri
notarju),
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
za pravne osebe in s.p, potrebno je predložiti original,
– predložijo davčno številko za fizične
osebe (davčna številka mora biti predložena v originalu oziroma overjena kopija pri
upravni enoti ali pri notarju) 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.
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 14. 12. 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,
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– 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 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
Št. 4780-748/2009-6
Ob-7759/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je nepremičnina
– poslovni prostor št. 21.E, v I. etaži objekta
na naslovu Poljanska cesta 16, Ljubljana,
v skupni izmeri 34,73 m2, vpisan v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani pri podvložku št. 206/21, k.o. Poljansko predmestje
in v naravi predstavlja dva ločena prostora
in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni
prostor nahaja leži na parc. št. 305, k.o. Poljansko predmestje, z ID številko 260. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna
lastnina pod oznako 21.E.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 80.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 10.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
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4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljub
ljana pravico zadržati vplačano varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča;
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-43100, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila, dne 15. 12.
2009 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana),
z začetkom ob 11.30.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene,
na podračun enotnega zakladniškega
računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-43100, z navedbo »plačilo varščine –
javna dražba za Poljansko 16«.
8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi
pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe.

8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled nepremičnine, dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel.
01/306-10-85, kontaktna oseba je Damjana
Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana
http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-752/2009-6
Ob-7760/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je nepremičnina
– poslovni prostor št. P/5, v pritličju objekta,
na naslovu Brilejeva 8, Ljubljana, v skupni
izmeri 62,92 m2, vpisan v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Ljubljani, pri podvložku
št. 2904/76, k.o. Dravlje, in v naravi predstavlja dva ločena, naknadno pregrajena
prostora z ločenima vhodoma. V vsakem
od prostorov so predprostor, pisarna in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor
nahaja, leži na parc. št. 105/6, k.o. Dravlje,
z ID številko 1348. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 171.E.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Izklicna cena: 102.700,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 10.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljub
ljana pravico zadržati vplačano varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-43100, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 15. 12.
2009, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana),
z začetkom ob 11. uri.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu,
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik;
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine;
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene,

na podračun enotnega zakladniškega
računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-43100, z navedbo »plačilo varščine –
javna dražba za Brilejevo 8«;
8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi,
pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe;
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled nepremičnine, dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel.
01/306-10-85, kontaktna oseba je Damjana
Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«;
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno;
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo;
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe;
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07);
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 092-834/2009
Ob-7841/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 245/271, barjanski travnik, v izmeri 84 m2, parc. št. 245/329, barjanski travnik, v izmeri 11.953 m2, parc. št. 245/330,
barjanski travnik, v izmeri 3.031 m2, parc.
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št. 245/331, barjanski travnik, v izmeri 6 m2,
parc. št. 245/332, barjanski travnik, v izmeri
496 m2, parc. št. 245/333, barjanski travnik,
v izmeri 93 m2 in parc. št. 245/334, barjanski
travnik, v izmeri 63 m2, vse vpisane v zk vl.
št. 4724, parc. št. 246/35, barjanski travnik,
v izmeri 212 m2, vpisana v zk vl. št. 2003,
parc. št. 246/47, barjanski travnik, v izmeri
984 m2, vpisana v zk vl. št. 3156, ter parc. št.
246/49, barjanski travnik, v izmeri 1.529 m2,
vpisana v zk vl. št. 4011, vse k.o. Karlovško
predmestje, skupaj 18.451 m2.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja VP 1/2 Rudnik, v površinah za proizvodnjo, skladišča in terminale.
Območje urejanja VP 1/2 Rudnik, kjer se
nahaja predmetno zemljišče, ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2 Rudnik, ki po podrobnejši namenski rabi le-to deli na funkcionalno enoto
C1, kjer je predvidena gradnja objekta za
skladišča in poslovne dejavnosti (pretežni
(osrednji) del parc. št. 245/329, 246/47,
246/49, 245/330, 245/332, 245/334), na
funkcionalno enoto cesta C (manjši del
parc. št. 245/329, 245/333, 246/35) in na
funkcionalno enoto cesta B3 (manjši del
parc. št. 245/329, 246/47, 246/49, 245/330
in 246/35).
2.3 Del zemljišča, ki bo po parcelaciji
zapadel v javno infrastrukturo – cesto, se
kupec zaveže brezplačno vrniti nazaj v last
Mestne občine Ljubljana.
2.4 Izklicna cena je 6.500.000,00 EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 10.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno.
4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po izstavitvi računa po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-43200, v 8 dneh od
izstavitve računa po sklenjeni pogodbi, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime
in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 15. 12.
2009 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
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Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana),
z začetkom ob 9.30.
Kandidati se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS in ki se pravočasno
in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana
številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba VP 1/2 Rudnik«.
8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba je Darja
Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla imenovana
Komisija Mestne občine Ljubljana v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega
posla brez obrazložitve in brez odškodnin-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti
vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Št. 092-834/2009
Ob-7842/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 2720/11, dvorišče, v izmeri
3.976 m2 in parc. št. 2729, dvorišče, v izmeri 137 m2, obe vpisani v zk vl. št. 185,
parc. št. 2726, dvorišče, v izmeri 381 m2,
vpisana v zk vl. št. 184, parc. št. 2738, dvorišče, v izmeri 54 m2, parc. št. 2739, dvorišče
v izmeri 885 m2, parc. št. 2740, dvorišče,
v izmeri 176 m2, parc. št. 2741, dvorišče,
v izmeri 184 m2 in parc. št. 2742, dvorišče,
v izmeri 182 m2, vse vpisane v zk vl. št. 39,
ter parc. št. 3770, dvorišče, v izmeri 17 m2
in parc. št. 3771, dvorišče, v izmeri 3 m2,
obe vpisani v zk vl. št. 1426, vse k.o. Tabor,
skupaj 5.995 m2.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v pretežnem delu v območju urejanja CO
5/2 Plinarna, v površinah za osrednje dejavnosti, v morfološki enoti F1 ter v manjšem delu (pas ob Masarykovi cesti) v območju urejanja CT 32, v površinah za promet,
v morfološki enoti 4 – prometne površine.
Območje urejanja CO 5/2 Plinarna, kjer
se nahaja pretežni del predmetnega zemljišča, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CO 5/2
Plinarna, CO 5/3 Zdravstveni dom in CO 5/4
Vojašnica 4. julij (Metelkova) ter območje
urejanja CT 32, kjer se nahaja manjši del
predmetnega zemljišča, se ureja z Odlokom
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v Občini Ljubljana Center.
2.3 Del zemljišča, ki bo po parcelaciji
zapadel v javno infrastrukturo – cesto, se
kupec zaveže brezplačno vrniti nazaj v last
Mestne občine Ljubljana.
2.4 Izklicna cena je 3.550.000,00 EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 10.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.

4.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno.
4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po izstavitvi računa po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-43200, v 8 dneh, od
izstavitve računa po sklenjeni pogodbi, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime
in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 15. 12.
2009, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana),
z začetkom ob 10. uri.
Kandidati se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS in ki se pravočasno
in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana
številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba CO 5/2 Plinarna«.
8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
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8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba je Darja
Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla imenovana
Komisija Mestne občine Ljubljana v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Ob-7755/09
Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4,
6210 Sežana, objavlja na podlagi drugega
odstavka 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07, 55/09 – Odl. US: U-I-294/07-16),
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 – Odl. US: U-I-294/07-16)
ter sklepa Vlade Republike Slovenije št.
47800-6/2009/18, z dne 17. 9. 2009, s katerim so bile sprejete Dopolnitve št. 2 Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem države v posamični vrednosti
pod 300.000,00 EUR, za organe državne
uprave in za pravosodne organe za leto
2009, naslednjo
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Lastnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana.
Upravljavec in organizator javne dražbe: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4,
6210 Sežana.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje sta nepremičnini, parcela št. 4240/17, v naravi pašnik v izmeri 23 m2, in parcela št. 4240/18, v naravi
pašnik v izmeri 270 m2, obe k.o. Sežana.
Parceli sta vpisani v z.k. vložku št. 1163,
k.o. Sežana.

Nepremičnini sta prosti vseh bremen.
Po Urbanistični zasnovi mesta Sežana (Ur. l. RS, št. 75/04, Uradne objave št.
40/05) se nepremičnini nahajata v območju
stanovanj z oznako S-06.
Po Odloku o predkupni pravici Občine
Sežana (Ur. l. RS, št. 131/03) se nepremičnini nahajata v območju predkupne pravice.
3. Vrsta pravnega posla
– prodajna pogodba.
Prodajno pogodbo se bo sklenilo z dražiteljem, ki bo za nepremičnini ponudil najvišjo ceno (uspeli dražitelj).
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izklicna cena za nepremičnini znaša
32.000,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 1.000,00
EUR.
Davek na promet nepremičnin po stopnji
2% ni vključen v ceno in ga kupec plača
poleg kupnine.
Kupec plača tudi vse stroške izvedbe
pravnega posla in prenosa lastninske pravice (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in ostalo).
5. Način in rok plačila kupnine
Kupec (uspeli dražitelj) mora prodajno
pogodbo podpisati najkasneje v 3 delovnih
dneh od dneva zaključka javne dražbe.
Plačilo kupnine mora biti izvršeno v roku
8 dni od dneva sklenitve pogodbe. Kupnino
se plača na podračun proračuna Republike
Slovenije, št. 01100-6300109972, s sklicem
na št. 18 10995-7221002-27112009, in z navedbo namena nakazila »kupnina za parceli
Bolnišnice Sežana«.
Plačilo celotne kupnine v postavljenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Če kupec ne sklene prodajne pogodbe v postavljenem roku, če odstopi od že
sklenjene prodajne pogodbe ali če ne plača
kupnine v postavljenem roku, se postopek
prodaje nepremičnin ustavi. Kupec nima dodatnega roka za izpolnitev. Vplačane varščine se kupcu ne vrne.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo izvedena dne 16. 12.
2009.
Potekala bo na sedežu Bolnišnice Sežana, v sejni sobi enote hemodializa.
Pričetek javne dražbe je ob 13. uri.
7. Višina varščine
Varščina za udeležbo na javni dražbi
znaša 3.200,00 EUR in se plača na podračun proračuna Republike Slovenije, št.
01100-6300109972, z navedbo namena nakazila »varščina – javna dražba Bolnišnice
Sežana«.
Varščino je potrebno vplačati najkasneje
2 dni pred dnevom izvedbe javne dražbe.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino. Ostalim dražiteljem
pa bo znesek vplačane varščine brez obresti vrnjen v roku 15 dni od dneva zaključka
javne dražbe.
Dražitelju, ki bo vplačal znesek varščine,
a ne bo pristopil k javni dražbi, se vplačane
varščine ne vrne.
8. Ogled predmeta javne dražbe
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
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Za informacije v zvezi z ogledom nepremičnin se lahko obrnete na Nadjo Rus, Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210
Sežana, tel. 05/707-40-21, e-naslov: nadja.rus@siol.net.
9. Podrobnejši pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Na javni dražbi ne
morejo sodelovati cenilec, ki je ocenil nepremičnini, osebe, povezane s cenilcem ali
člani komisije, ki jo je Bolnišnica Sežana
imenovala za izpeljavo postopka prodaje
nepremičnin, ter osebe, povezane s člani
navedene komisije.
Dražitelji morajo najkasneje dan pred
dnevom izvedbe javne dražbe, do 15. ure,
predložiti po pošti na naslov: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, ali
osebno z izročitvijo tajnici direktorice, naslednje dokumente oziroma sporočiti naslednje
podatke:
– potrdilo o plačanih zapadlih davkih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30
dni, računano od dneva javne dražbe (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, ki izdajo potrdilo za slovenske
državljane; če takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane vse zapadle davke in prispevke),
– izpis iz sodnega registra ali poslovnega registra ter osebni dokument dražitelja
oziroma overjena kopija osebne izkaznice
v primeru, da je dražitelj fizična oseba,
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če za dražitelja na javni dražbi nastopa pooblaščenec,
– potrdilo o vplačani varščini,
– številko transakcijskega računa (za potrebe vračila vplačane varščine).
Dražitelji, ki v postavljenem roku ne
bodo predložili zahtevanih dokumentov
oziroma zahtevanih podatkov, in dražitelji,
ki ne bodo izpolnjevali pogojev za udeležbo
na javni dražbi, bodo izločeni iz postopka
javne dražbe.
Nepremičnini bosta prodani po načelu
»videno-kupljeno«, zato se morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne
upoštevajo.
Javna dražba je zaključena, ko to razglasi oseba, pooblaščena za vodenje javne
dražbe.
10. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem direktorja upravljavca nepremičnin sme do sklenitve
prodajne pogodbe postopek javne dražbe
ustaviti, pri čemer se dražiteljem povrne
stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
11. Ostalo
Prenos lastninske pravice in posesti na
nepremičninah se izvršita po vplačilu celotne kupnine.
Vse informacije v zvezi z izvedbo javne
dražbe lahko zainteresirani dobijo pri Nadji
Rus, Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4,
6210 Sežana, tel. 05/707-40-21, e-naslov:
nadja.rus@siol.net.
Bolnišnica Sežana
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Razpisi delovnih mest
Št. 176/09
Ob-7779/09
Na osnovi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 1/91 in 8/96) ter na
osnovi Sklepa sveta šole, dne 30. 10. 2009,
o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja, Svet zavoda Osnovne šole prof. dr.
Josipa Plemlja Bled, Seliška 3, 4260 Bled,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž).
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 24. 2. 2010.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju; program
vodenja zavoda – vizijo, potrdilo sodišča,
da ni v kazenskem postopku – s priloženo
izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču
– izven kraja prebivališča – zoper njega ni
uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), pošljite
v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, Seliška cesta 3, 4260 Bled, z oznako “Prijava
na razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja
Bled
Št. 09-01381
Ob-7780/09
Na podlagi 16. člena Statuta delniške
družbe Snežnik, d.d. Nadzorni svet družbe
objavlja razpis prostega delovnega mesta:
direktor/direktorica družbe.
Od kandidatov/kandidatk pričakujemo
poleg z zakonom določenih pogojev za imenovanje uprave še:
– najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo,
– najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj na odgovornejših delovnih mestih,
– znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje bo sklenjeno za obdobje 5 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidat/kandidatka naj k prijavi na prosto delovno mesto poleg dokazil za izpolnjevanje pogojev priloži še kratek življenjepis in
predlog razvojne vizije družbe za naslednje
petletno obdobje.
Ponudbe z življenjepisom, predlogom
razvojne vizije in dokazili o izpolnjevanju
pogojev pričakujemo v petih dneh po objavi
na naslov: Snežnik, d.d., Kočevska Reka
1b, 1338 Kočevska Reka, s pripisom »za
razpis direktorja /direktorice družbe«.
Upoštevane bodo le popolne prijave, ki
bodo vložene pravočasno z vsemi doka-

zili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, do
vključno dne 2. 12. 2009.
Snežnik, d.d. Kočevska Reka
Nadzorni svet
mag. Andrej Pagon
Predsednik
Ob-7790/09
Svet Varstveno delovnega centra Saša,
Velenje, Kidričeva cesta 19a, na podlagi
sklepa 6. seje Sveta, z dne 19. 11. 2009,
v skladu z določili 30. člena Statuta Varstveno delovnega centra Saša in 56. ter 57.
členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – UPB2) razpisuje delovno
mesto
direktorja/ice Varstveno delovnega
centra Saša.
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
1.
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
ali
2.
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
Kandidat/ka mora predložiti program
dela VDC.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let. Mandat prične teči z dnem, ko
k imenovanju izda soglasje minister za delo,
družino in socialne zadeve.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, v kuverti z oznako» Ne odpiraj Prijava na razpis«, sprejema tajništvo zavoda VDC Saša, Kidričeva cesta 19a, Velenje,
8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet VDC Saša, Velenje
Št. 1020/2009
Ob-7795/09
Na podlagi 50. člena Poslovnika o delu
sveta Vrtca Miškolin, Svet Vrtca Miškolin,
Novo Polje c. VI/1, 1260 Ljubljana Polje,
razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati/-ke morajo za imenovanje za
ravnatelja/ico izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št.
16/07 – UPB5 in 38/08).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenja vrtca.
Kandidati/-ke morajo predložiti potrdila
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.
Kandidati/-ke morajo k vlogi predložiti
tudi program vodenja zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/a za
mandatno dobo 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 3. 2010.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev (z dosedanjimi delovnimi izkušnjami
in s kratkim življenjepisom) pošljite v zaprti
ovojnici z oznako »Za razpis ravnatelja/ice«
in naslovite na naslov: Svet Vrtca Miškolin,
Novo Polje c. VI/1, 1260 Ljubljana Polje,
v roku 8 dni od dneva objave tega razpisa.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e obvestilo
o izboru v zakonitem roku.
Svet Vrtca Miškolin
Št. 031-1/08
Ob-7808/09
Na podlagi 6. in 7. odstavka 57. in 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ZJU-UPB3, 65/08 –
ZJU-D) Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312
Videm – Dobrepolje, objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega delovnega mesta:
svetovalec za računovodstvo.
V besedilu uporabljeni izrazi napisani
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
1. Organ v katerem bo javni uslužbenec
opravljal delo: Občina Dobrepolje, Videm
35, 1312 Videm - Dobrepolje.
2. Navedba delovnega mesta: za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v uradniških nazivih svetovalec II, svetovalec I.
3. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas (5-mesečno poskusno delo).
4. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri (VII/1),
– kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka (v primeru, da kandidat tega izpita
nima, ga mora opraviti v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja),
– opravljeno obvezno usposabljanje za
imenovanje v naziv (v primeru, da kandidat
tega usposabljanja nima opravljenega, ga
mora opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja),
– znanje uporabe računalniških programov (urejevalnikov teksta in dela s preglednicami).
Prednost bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami s področja javnih financ, proračuna in dela s programom APPrA-O.
5. Vsebina prijave:
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere
morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
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– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
– izjava kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
– izjava kandidata, 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;
– izjava kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti;
– pisna privolitev kandidata, da za namen
tega natečajnega postopka dovoljuje Občini
Dobrepolje pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc (potrdila o državljanstvu, potrdila
o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, potrdila o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv, podatkov o delovnih razmerjih, potrdil iz
četrte in pete alineje te točke). Izrecna pisna
privolitev kandidata je predpogoj za izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta.
Če kandidat ne da omenjene privolitve, mora
sam predložiti ustrezna dokazila. Priložitev
dokazil je zaželena.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
6. Kratek opis dela:
– sodelovanje z uslužbenci OU pri pripravi in izvrševanju proračuna ter priprava pisnih pojasnil povezanih z delovanjem
proračunskih uporabnikov upoštevajoč vse
ustrezne predpise;
– sodelovanje pri oblikovanju zahtevnih
sistemskih rešitev in drugih gradiv;
– samostojna priprava najzahtevnejših
analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil
in drugih gradiv ter samostojno opravljanje
drugih nalog;
– pripravljanje internih navodil;
– sodelovanje z nadzornimi institucijami;
– priprava proračuna in skrb za izvrševanje le-tega;
– priprava finančnih poročil in zaključnega računa proračuna;
– priprava splošnih aktov s področja javnih financ;
– strokovna pomoč občinskim organom
pri sprejemanju in izvrševanju občinskih
splošnih in drugih aktov s področja javnih
financ;
– finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun in nekatere uporabnike proračunskih sredstev;
– priprava premoženjske bilance občine;
– priprava gradiva in sklic Odbora za finance, sodelovanje na sejah OS in na sejah
njegovih delovnih teles;
– sodelovanje pri opravljanju notranje
kontrole finančnega poslovanja;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
7. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki.
Prijava se pošlje v zaprti ovojnici z označbo
»javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec«. Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki, na naslov: tatjana.decmanzagar@dobrepolje.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijavo je treba poslati v roku 8 dni od
objave tega javnega natečaja v Uradnem
listu Republike Slovenije, na naslov: Občina
Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje. O izbiri bodo kandidati obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku
bo objavljeno na spletni strani Občine Dobrepolje, www.dobrepolje.si. Obravnavane
bodo samo popolne prijave.
8. Dodatne informacije v zvezi s tem natečajem posreduje Tatjana Dečman-Žagar,
tel. 01/788-02-81, e-pošta: tatjana.decmanzagar@dobrepolje.si.
Občina Dobrepolje
Ob-7838/09
Izobraževalni zavod Memory – Višja
strokovna šola, na podlagi 33. in 34. člena
Zakona o višjem strokovnem izobraževanju
(Uradni list RS, št. 86/04) objavlja razpis za
pridobitev
naziva predavatelj/-ica višje strokovne
šole v programu ekonomist za naslednje
študijske predmete:
Poslovni tuji jezik 1, Poslovno komuniciranje, Informatika, Poslovna matematika
s statistiko, Organizacija in menedžment
podjetja, Ekonomija, Osnove poslovnih financ, Trženje, Prodaja, Nabava, Poslovno
pravo, Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, Oblikovanje proiz. in teh. procesov,
Podjetništvo, Delo s strankami, Poslovni tuji
jezik 2, Mednarodno poslovanje.
Naziv predavatelj/-ica višje strokovne
šole bo podeljen kandidatom/kandidatkam,
ki izpolnjujejo poleg ustreznih delovnih izkušenj še predpisane pogoje skladno s:
– Pravilnikom o smeri in stopnji izobrazbe
predavateljev višje strokovne šole in drugih
strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja ekonomist (Uradni list RS, št.
65/08) in
– Merili za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje šole (Uradni list RS, št.
1/09).
Vloge s prilogami se sprejemajo 10 dni
po objavi na naslovu Izobraževalni zavod
Memory – Višja strokovna šola, Dutovlje 32,
6221 Dutovlje. Obravnavali bomo le popolne
vloge z vsemi dokazili. Kandidati/kandidatke
bodo o izboru obveščeni po končanem uradnem postopku.
Izobraževalni zavod Memory
Višja strokovna šola
Ob-7839/09
Nadzorni svet javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., objavlja
v skladu z 9. členom Statuta javnega podjetja prosto delovno mesto
direktorja (m/ž) javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
Kandidati(-ke) morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje
zahteve:
– najmanj visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri (družboslovne ali tehnične),
– najmanj pet let delovnih izkušenj v stroki, od tega vsaj štiri leta na vodilnih delovnih
mestih,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– da prijavi priložijo pisno predstavitev
vizije razvoja podjetja za čas trajanja mandata.
Prednost pri izbiri bo imel kandidat(-ka),
ki ima znanje in izkušnje s področja komunalnih dejavnosti.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
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Prijave z dokazili o izpolnjevanju splošnih zakonskih oziroma razpisnih pogojev
s kratkim življenjepisom ter navedbo znanj
in veščin, ki so si jih je pridobili in opisom
dosedanjega dela morajo kandidati(-ke) oddati priporočeno po pošti v 15 dneh po objavi
na naslov: Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica s pripisom: »Za nadzorni
svet – Ne odpiraj!«
Direktorja javnega podjetja imenuje nadzorni svet za mandatno dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Kandidati(ke) bodo o izboru pisno obveščeni v osmih
dneh po opravljeni izbiri.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Št. 110-105/2009-03110
Ob-7840/09
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in
77/09, 87/09):
– 3 prosta mesta okrožnih državnih
tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu
v Mariboru.
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

Stran

2980 /

Št.

96 / 27. 11. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave
Ob-7756/09
Občina Kuzma, Kuzma 60c, na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (ZSODPO) (Uradni list RS, št. 14/07), 43.–47. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
sprejetih sklepov občinskega sveta o letnem
programu prodaje stvarnega premoženja
Občine Kuzma za leto 2009 dne 25. februarja in 7. septembra 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti
Občine Kuzma
1. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma
60c, 9263 Kuzma, tel. 02/555-80-16, faks
02/555-80-18.
2. Predmet prodaje:
a) nepremičnine v k.o. Kuzma (nekdanja stražnica): zazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 275 (poslovni objekt - st. stavba
v velikosti 185 m2 in prizidek proizvodnega
objekta, v velikosti 143 m2); nezazidano
stavbno zemljišče, parc. št. 275 (dvorišče,
v velikosti 1329 m2), delno nezazidano
stavbno zemljišče, parc. št. 277 (park, v velikosti 1180 m2) in strojna oprema v sušilnici
ter kurilnici. Vse nepremičnine se nahajajo
v območju poselitve. Nadalje sta predmet
prodaje tudi preostali del parc. št. 277 park, ki je kmetijsko zemljišče, v velikosti
1962 m2 in pa kmetijsko zemljišče, parc.
št. 276 – igrišče, v velikosti 800 m2, ki pa
se prodajata v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Ocenjena vrednost vseh
nepremičnin znaša skupaj z 20% DDV
153.521,15 €. Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih in strojni opremi je v ceno vključen
20% davek na dodano vrednost. 2% davek
na promet nepremičnin, ki se obračuna pri
kmetijskih zemljiščih, ni vključen v ceno in
ga plača kupec. Vsa navedena zemljišča
se prodajajo kot celota.
Pogoj za veljavnost ponudbe je, da ponudnik, poleg sprejema ponudbe za odkup
zgoraj navedenih zazidanih in nezazidanih
stavbnih zemljišč, v zakonitem roku, vloži na
Upravni enoti Murska Sobota, vlogo za sprejem ponudbe za prodajo zgoraj navedenih
kmetijskih zemljišč.
b) nepremičnine v k.o. Dolič (nekdanja
domačija Kisilak, Dolič 64): zazidano stavbno zemljišče, parc. št. 1228 (stanovanjska
stavba, 66 m2, stavba 116 m2) in nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 1228 (dvorišče, 249 m2) ter parc. št. 1229 (sadovnjak,
664 m2). Nadalje so predmet prodaje še
kmetijska zemljišča, parc. št. 203 (travnik, 1487 m2), parc. št. 1178 (sadovnjak,
486 m2), parc. št. 1199 (travnik, 1191 m2),
parc.št. 1208 (travnik, 613 m2), parc. št.
1230 (travnik, 1341 m2), parc. št. 1694 (travnik, 1457 m2), parc. št. 1136 (njiva, 446 m2),
parc. št. 1173 (njiva, 1138 m2), parc. št. 1198
(njiva, 2172 m2), parc. št. 1206 (sadovnjak,
672 m2), parc. št. 1695 (njiva, 494 m2), parc.
št. 1231 (gozd, 4181 m2) in parc. št. 1693
(gozd, 6367 m2), ki pa se prodajajo po Zakonu o kmetijskih zemljiščih. Ocenjena vrednost vseh nepremičnin z vključenim 20%
DDV znaša 24.841,50 €. Pri nezazidanih

stavbnih zemljiščih je v ceno vključen 20%
davek na dodano vrednost.
Vsa navedena zemljišča se prodajajo kot
celota.
Pogoj za veljavnost ponudbe je, da ponudnik, poleg sprejema ponudbe za odkup
zgoraj navedenih zazidanih in nezazidanih
stavbnih zemljišč, v zakonitem roku vloži na
Upravni enoti Murska Sobota, vlogo za sprejem ponudbe za prodajo zgoraj navedenih
kmetijskih zemljišč.
c) nepremičnina v k.o. Kuzma (poleg
Pelcar, Kuzma 46): nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 775 (neplodno v velikosti
238 m2) in ocenjeni vrednosti 1.428,00 €.
V ceno je vključen 20% davek na dodano
vrednost.
3. Vsa navedena kmetijska zemljišča se
bodo odprodala v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, UPB1, Uradni list RS,
št. 55/03), ponudbe za njihovo prodajo pa
bodo izobešene na oglasni deski Upravne
enote Murska Sobota in Občine Kuzma ter
na enotnem državnem portalu e-uprava.
4. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«. Kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
5. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajnih pogodb oziroma od izstavitve računa s strani
prodajalca. V nasprotnem primeru je pravni
posel neveljaven.
6. Kupec nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati stroške
notarja, vpisa v zemljiško knjigo ter davek
na promet z nepremičninami oziroma davek
na dodano vrednost.
7. Ponudbo za nakup lahko dajo fizične
osebe, ki so državljani ene od članic Evropske skupnosti, ter pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v državah, ki so
članice Evropske skupnosti.
8. Izhodiščne cene za nepremičnine, ki
so predmet prodaje so določene v skladu
s cenitvijo cenilca gradbene stroke.
9. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki ponudijo višjo ceno od izhodiščne in
predložijo program prenove objektov, kjer
mora biti opisana namembnost objekta oziroma dejavnost v objektu in časovni potek
prenove ter oživitve objekta na podeželju.
10. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje
elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– opis stanovanjskih razmer kupca ter
namembnost kupljenega objekta,
– navedbo nepremičnin s parcelnimi številkami, za katere nakup se ponudnik prijavlja,
– ponujeno ceno, ki je najmanj enaka
izhodiščni ali višja,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta za fizične osebe oziroma priglasitveni
list za samostojne podjetnike ali izpis iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni.

b) Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki
bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom
o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
c) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim
prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge.
d) Izbrani ponudnik mora najkasneje
v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno
pogodbo, sicer se šteje, da je od pogodbe
odstopil.
e) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8. dni na transakcijski račun
Občine Kuzma, št. 01256-0100011902.
f) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
11. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
12. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela na naslov: Občina Kuzma,
Kuzma 60c, 9263 Kuzma, najkasneje v roku
enega meseca od objave razpisa. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
Na zaprti kuverti mora biti na levi strani
vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine, oznaka a), b) ali c)«. Prepozne,
nepopolne in nepravilno označene ponudbe
se ne bodo upoštevale pri izbiri.
13. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetih prodaje na Občinski upravi Občine Kuzma, Kuzma 60c, kontaktna oseba je Milan Matiš, tel.
02/555-80-16. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma
Št. 207/2009
Ob-7757/09
Občina Radenci objavlja na podlagi 44.,
45., 46. in 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07) in Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, naslednje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci.
II. Predmet prodaje:
1. Nezazidano stavbno zemljišče na Kapelskem Vrhu, parcelna št. 319/20, k.o. Kapelski Vrh, v izmeri 1660 m2, z izhodiščno
ceno 24.640,71 EUR. V naravi je zemljišče
travnik.
2. Nezazidano stavbno zemljišče na Kapelskem Vrhu, parcelna št. 319/22, k.o. kapelski Vrh, v izmeri 790 m2, z izhodiščno
ceno 9.519,50 EUR. V naravi je zemljišče
travnik.
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III. Pogoji razpisa:
1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe
in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene na podračun pri UJP št.
01300-0100012753, sklic na št. 0319/2022,
– izbrani ponudnik mora v 8 dneh po
prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in
plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za
nepremičnino ponudi višjo ceno.
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 15. 12.
2009 na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, z oznako: »Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
– Ponudba za odkup – Ne odpiraj!«
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v dogovorjenem roku, se domneva, da je
odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Radenci.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi
kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudb ob
12. uri v prostorih Občine Radenci. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov
Občine Radenci. Pred pričetkom odpiranja
ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran
s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno.«
9. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerim koli ponudnikom
sklene pogodbo o prodaji.
10. Plačilo kupnine v roku, ki je določen
v četrti alinei točke III/1 je bistvena sestavina
predmetnega javnega zbiranja ponudb za
prodajo nepremičnin.
Vse podrobnejše informacije v zvezi
s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki
na telefonsko številko 02/566-96-13 – kontaktna oseba je Srečko Grosman. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Radenci
Št. 478-20/2009-5
Ob-7758/09
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, 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 Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2009 (Uradni list RS, št.
125/08 in 63/09) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja prodaje:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet prodaje so deli nepremičnine, parc. št. 1142/3, k.o. Gorenja Straža,
zemljiškoknjižni vložek št. 192, neplodno
v velikosti 8061 m2, ki je v postopku parcelacije. S parcelacijo bo nastalo pet novih
nepremičnin – stavbnih zemljišč, ki so predmet prodaje:
a) nepremičnina s parc. št. 1142/14, k.o.
Gorenja Straža, v izmeri 2352 m2, z izhodiščno ceno 67.831,68 EUR;
b) nepremičnina s parc. št. 1142/18, k.o.
Gorenja Straža, v izmeri 1195 m2, z izhodiščno ceno 34.463,8 EUR;
c) nepremičnina s parc. št. 1142/19, k.o.
Gorenja Straža, v izmeri 1195 m2, z izhodiščno ceno 34.463,8 EUR;
d) nepremičnina s parc. št. 1142/21,k.o.
Gorenja Straža, v izmeri 834 m2, z izhodiščno ceno 24.052,56 EUR;
e) nepremičnina s parc. št. 1142/22,k.o.
Gorenja Straža, v izmeri 833 m2, z izhodiščno ceno 24.023,72 EUR.
3. Prodajni pogoji in pogoji za udeležbo
v postopku
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno-kupljeno.
b) Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
c) Nepremičnine se bodo prodajale najmanj za izhodiščno ceno.
d) Izhodiščna cena nepremičnin ne vključuje davka na dodano vrednost v višini 20%,
ki ga plača kupec. Kupec plača tudi stroške notarske overitve pogodbe, vse stroške
v zvezi s prenosom lastninske pravice v zemljiški knjigi ter morebitne druge stroške.
e) Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo.
f) Ponudniki jamčijo za resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izhodiščne
cene nepremičnine na račun Občine Straža,
št. 01403-0100020316, z navedbo »Plačilo
varščine za nepremičnino a), b), c), d), e).
Plačana varščina se izbranemu ponudniku
vračuna v ceno, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 10 dni od izbire
najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe ali ne
plača kupnine oziroma odstopi od svoje ponudbe in nakupa, zapade varščina v korist
Občine Straža.
g) Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v 30 dneh po opravljenem
izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je odstopil
od nakupa in ima Občina Straža pravico
obdržati že vplačano varščino.
h) Kupnina se mora plačati v roku 8 dni
od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba
za razdrto.
i) Prenos lastninske pravice se opravi po
plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano
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zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne
kupnine.
4. Obvezne sestavine pisne ponudbe
– podatki o ponudniku: ime in priimek
fizične osebe oziroma naziv pravne osebe,
točen naslov ali sedež, EMŠO ali matična
številka, davčna številka, številka transakcijskega računa, naziv in naslov banke;
– navedba nepremičnine, na katero se
nanaša ponudba;
– ponujena cena, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine;
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe;
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje
za pravne osebe oziroma priglasitveni list
DURS za samostojne podjetnike;
– dokazilo o plačilu varščine v višini
10%.
5. Predložitev ponudbe: ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine pod točko a), b), c), d), e)«,
najpozneje do 14. 12. 2009, do 10. ure,
osebno ali po pošti na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naveden naslov
ponudnika. Ponudbe morajo biti veljavne 3
mesece od datuma oddaje ponudbe.
Nepravočasne ponudbe, ponudbe pod
izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo
upoštevane.
6. Kraj in čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 15. 12. 2009, ob 12. uri,
v sejni sobi Občine Straža. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija, imenovana s strani župana s sklepom. Odpiranje
ponudb ne bo javno.
7. Ustavitev postopka: objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet
tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla.
Občina Straža
Ob-7784/09
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) in Letnega programa prodaje občinskega stvarnega nepremičnega premoženja za leto 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/72-10-100, faks
05/72-10-102.
2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Stavbno zemljišče s parc. št.
1195/30, pašnik 5. razreda v izmeri 1038 m2,
vpisani v vl. št. 4, k.o. Petelinje.
Zemljišče se nahaja v Vilharjevem naselju v Pivki. Gre za nepozidano stavbno
zemljišče, na katerem je po UZ predvidena
pretežno stanovanjska namenska raba. Parcela se nahaja v območju Vilharjeve ulice,
ki je pozidana z novimi individualnimi in vrstnimi hišami. Območje je komunalno opremljeno z vodovodnim omrežjem, meteorno
kanalizacijo, omrežjem javne razsvetljave
s kandelabri, asfaltirano cesto ter urejenim
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pločnikom. Do parcele je izvedena cevna
kanalizacija za elektro, telefonski in CATV
priključek.
Izklicna cena: 39.444,00 EUR.
3. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnino v stanju,
kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku postopka
javnega zbiranja ponudb.
5. Kupec je dolžan na znesek kupnine
plačati 20% DDV.
Prodajalec nosi stroške notarske overitve kupoprodajne pogodbe.
Stroške vpisa nepremičnine na ime kupca nosi kupec.
6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano
za vplačano varščino) je 8 dni od izstavitve
računa. Račun izstavi kupcu Občina Pivka. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan
plačati vrednost nepremičnine po ponujeni
ceni. Plačilo celotne kupnine-vrednosti nepremičnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
Po plačilu celotne kupnine se opravi
zemljiškoknjižni prenos.
7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10% izklicne cene. Varščino
se nakaže na zakladniški podračun Občine
Pivka, št. računa: 01291-0100016298, pri
Banki Slovenije, z navedbo: »Plačilo varščine za javni razpis nepremičnina Vilharjevo
naselje«. Vplačana varščina se izbranemu
ponudniku všteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
8 dni od dneva odpiranja ponudb, in sicer
v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je
uspel na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine,
organizator javnega razpisa obdrži vplačano
varščino.
8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je
predviden za odpiranje ponudb, samostojni
podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega
registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko;
– pravne osebe morajo navesti: naziv in
sedež, davčno številko, matično številko in
navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– ponujeno ceno za nepremičnine, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
s pogoji javnega razpisa;
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke
za primer vračila varščine, če ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo.
9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb.
10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 14. 12.
2009, do 12. ure, na naslov: Občina Pivka,
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z oznako:
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»Javno zbiranje ponudb – nepremičnina Vilharjevo naselje – Ne odpiraj«.
11. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe, dne 15. 12. 2009, ob
12. uri, v prostorih Občine Pivka. Odpiranje
ponudb bo komisijsko.
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.
12. Merilo za izbor: edino merilo za izbor
najugodnejše ponudbe je višina ponujene
kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru,
če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bodo lahko z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja.
13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
14. Ogled nepremičnin in informacije:
vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel.
05/72-10-100 (kontaktna oseba: Emanuela Lenarčič). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa
je objavljeno tudi na internetnem naslovu:
http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Št. 478-24/2009-7
Ob-7794/09
Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14,
Hrpelje, 6240 Kozina, objavlja na podlagi
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2009
(Uradni list RS, št. 8/08) in Letnega načrta
pridobivanja in prodaje stvarnega premožennja za leto 2009
prodajo nepremičnin
po metodi javnega zbiranja ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina
Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje,
Kozina.
2. Opis predmeta prodaje: parc. št.
3204/5, k.o. Hrpelje, 722 m2 (nezazidano
stavbno zemljišče).
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja je prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena za nepremičnino parc.
št. 3204/5 k.o. Hrpelje je 42.500,00 EUR
in ne vključuje pripadajočega davka, ki ga
plača kupec.
5. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov,

– navedbo, za katero zemljišče daje ponudbo, z navedbo parcelne številke,
– ponujeno ceno,
– kopijo osebnega dokumenta za fizične
osebe, oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– dokazilo o plačilu varščine,
– veljavnost ponudbe, ki mora biti najmanj 30 dni.
6. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Hrpelje - Kozina
št. 01235-0100006141, znaša 10% od izklicne cene v točki 4 ter se uspelim ponudnikom vračuna v kupnino, neuspelim pa
vrne v roku 15 dni po izvedbi razpisa, brez
obresti.
7. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe.
8. Rok za oddajo ponudb je petek, 11. 12.
2009 do 12. ure. Prepozne, nepopolne in
nepravilno označene ponudbe komisija ne
bo upoštevala pri izbiri.
9. Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 30 dni od oddaje ponudbe.
10. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
z oznako »Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine«.
11. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločala komisija
prodajalca.
12. O izbiri najustreznejših ponudnikov
za prodajo stavbnega zemljišča bo komisija obvestila vse ponudnike v roku 8 dni po
sprejemu sklepa o izbiri.
13. Pogodbo o prodaji nepremičnine
mora ponudnik skleniti najpozneje v roku
8 dni po pozivu k podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh
od poziva podpisu pogodbe ne odzove, se
šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Občine
Hrpelje - Kozina.
14. Način in rok plačila kupnine: uspeli ponudnik 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.
15. 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.
16. 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 ponudniku povrne vplačana varščina ter izkazani
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stroški prevzema razpisne dokumentacije
brez obresti v roku 10 dni.
17. Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
18. Vse informacije v zvezi s tem javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini
Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
tel. 05/680-01-50 od ponedeljka do petka
v času od 9. do 11. ure (Andrej Bolčič).
Občina Hrpelje - Kozina
Ob-7807/09
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
Bovec, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), določil Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07) in 16. člena
Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št.
72/06) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec, mat. št. 5881498000, davčna številka SI 36828866, tel. 05/384-19-00,
faks: 05/384-19-15.
II. Opis predmeta prodaje:
A. Zemljišča v obrtni coni s parcelno številko 261/8, 261/10 in 261/11, k.o. Bovec
Nepremičnine sestavljajo zemljišča, ki
so predvidena za pozidavo s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem k stavbi v skladu
z idejno zasnovo pozidave. Predvidena je
pozidava tipskih objektov v stilu tovarniških
hal širine 12 m.
V območju poslovne cone ni dovoljena
gradnja prostorov za stalno ali začasno bivanje.
Predmet prodaje so zemljišča:
1) parc. št. 261/8, k.o. Bovec 1174 m2
(predvidena velikost objekta 360 m2),
2) parc. št. 261/10, k.o. Bovec 663 m2
(predvidena velikost objekta 360 m2),
3) parc. št. 261/11, k.o. Bovec 881 m2
(predvidena velikost objekta 320 m2).
Zemljišča se prodajajo po izhodiščni ceni
25,50 EUR /m2, pri čemer komunalni prispevek ni vključen v ceno in ga bo kupec plačal
pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Občina Bovec si na nepremičninah pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je
upravičena v roku treh let od sklenitve prodajne pogodbe, zahtevati od kupca prodajo
nepremičnine, kolikor kupec v navedenem
roku na nepremičnini, ki jo je odkupil, ne
zgradi poslovnega objekta vsaj do III. gradbene faze. Odkup se izvrši po ceni, ki je bila
dosežena na javnem zbiranju ponudb. Morebitna vlaganja kupca v nepremičnino se
mu povrnejo v vrednosti, kot jo bo ugotovil
cenilec gradbene stroke, ki ga določi Občina
Bovec. Odkupna pravica se vpiše v zemljiško knjigo, po poteku triletnega roka se Občina Bovec v primeru, da ne bodo realizirani
pogoji za odkup, zaveže kupcu na njegovo
zahtevo izdati izbrisno dovoljenje.
B. Dvostanovanjski objekt Čezsoča 41,
stoječ na parcelah št. 112/1, 112/3 in 13/2,
k.o. Čezsoča
Stanovanje A-desni vhod iz hodnika, v izmeri 159,70 m2 sestavljajo:
– kletni prostori (skupni prostori, v izmeri
22,85 m2 in klet 1, v izmeri 24,57 m2),
– pritličje (dnevna soba, v izmeri 24,10 m2, kuhinja v izmeri 8,98 m2, ho-

dnik v izmeri 2,78 m2 in sanitarije v izmeri
3,50 m2),
– nadstropje (hodnik, v izmeri 10,03 m2,
spalnica v izmeri 12,60 m2, kopalnica v izmeri 7,32 m2, spalnica 24,68 m2),
– mansarda (spalnica, v izmeri
18,29 m2).
Stanovanje A se prodaja po izhodiščni
ceni 130.000,00 EUR (brez DDV).
Stanovanje B, v izmeri 136,90 m2 sestavljajo:
– kletni prostori (skupni prostori, v izmeri
22,85 m2 in klet 2, v izmeri 16,75 m2),
– pritličje (dnevna soba, v izmeri
22,35 m2, kuhinja v izmeri 10,13 m2, veranda
v izmeri 5,50 m2, sanitarije v izmeri 1,02 m2,
terasa v izmeri 5,85 m2),
– nadstropje (hodnik, v izmeri 7,53 m2,
spalnica v izmeri 11,35 m2, kopalnica v izmeri 4,95 m2),
– mansarda (spalnica, v izmeri
15,52 m2).
Stanovanje B se prodaja po izhodiščni
ceni 110.000,00 EUR (brez DDV).
C. Prostori kuhinje in razdelilnice hrane
v okviru poslovne stavbe, na naslovu Industrijska cona 4, Bovec, ki je locirana na
parceli št. 258/1, k.o. Bovec
Prostori kuhinje in razdelilnice hrane, ki se
nahajajo v kletnih prostorih pod proizvodno
halo v poslovni stavbi s parc. št. 258/1, k.o.
Bovec v približni izmeri 230 m2. Služnostna
pravica prostega in neoviranega prehoda
preko parcele št. 260/3, k.o. Bovec v korist
vsakokratnega lastnika kuhinje in razdelilnice
hrane. Na južni in zahodni strani je zagotovljena služnostna pravica parkiranja vozil
v površini ca. 400 m2 z možnostjo brezplačne
pridobitve zemljišča za potrebe parkiranja.
Izhodiščna cena je 56.100,00 EUR.
III. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 14. 12. 2009.
Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni Občine Bovec ali pošljejo s priporočeno pošiljko
s povratnico na naslov: Občina Bovec, Trg
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Pravočasne pošiljke so tiste, ki so oddane na pošto
s poštnim žigom 14. 12. 2009. Na pošiljkah
mora biti pripis »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno
označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in
o tem obvestila ponudnika.
IV. Vsebina ponudbe:
Popolna pisna ponudba mora vsebovati
in ji je potrebno priložiti:
A. Podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika oziroma ime in
priimek;
– sedež ponudnika oziroma naslov;
– identifikacijsko številko za DDV ponudnika;
– matično številko oziroma EMŠO;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenije za samostojne podjetnike, ne starejše od treh mesecev;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– pooblaščeno osebo ponudnika za podpis pogodbe;
– pooblaščeno kontaktno oseba v zvezi
s ponudbo.
B. Navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe in ponujeno ceno, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene (brez DDV).
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C. Originalno potrdilo o vplačani varščini
v višini 10% ponujene cene za zemljišče na
račun, št. 01206-0100015128, sklicna številka 478-39/2009, z navedbo »varščina za
nakup nepremičnin« in celotno številko računa ponudnika (št. računa in naziv banke)
za primer vračila varščine.
D. Izjavo ponudnika za nakup nepremičnin pod oznako A zemljišča v Obrtni coni
o izgradnji objekta do III. gradbene faze
v roku treh let od sklenitve prodajne pogodbe.
E. Izjavo o vezanosti na ponudbo do
31. 1. 2010.
F. Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa.
G. Pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu.
Kriteriji, ki jim mora ponudnik zadovoljevati za sodelovanje pri javni ponudbi:
– nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, brez možnosti naknadnih
reklamacij,
– ponudba je zavezujoča in dokončna,
– na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike
Slovenije po veljavnih predpisih,
– ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 15 dni od datuma
izbire ponudnika. Izbranemu ponudniku bo
varščina všteta v kupnino.
V. Merila, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe
Cena je edini kriterij izbire ponudnika.
VI. Posebna določila
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pisna kupoprodajna pogodba v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe.
S pogodbo se bo na ponudnika prenesla lastninska pravica na nepremičnini, ki je
predmet razpisa.
Davek na promet nepremičnin oziroma
pripadajoči DDV, stroške sestave in overitve pogodbe ter zemljiškoknjižno urejanje,
plača kupec.
Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma od dneva izstavitve
računa.
Plačilo kupnine v 8 dnevnem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne
plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenih rokih, bo prodajni
postopek razveljavljen in se bo štelo, da je
kupec odstopil od pogodbe, Občina Bovec
pa je upravičena zadržati vplačani znesek
varščine.
Kupec nepremičnin pod oznako A je dolžan overiti podpis na prodajni pogodbi pri
notarju za potrebe vknjižbe odkupne pravice
v korist Občine Bovec.
Prodajalec bo overil podpis na prodajni
pogodbi po plačilu celotne kupnine s strani
kupca in po overitvi podpisa na pogodbi
s strani kupca.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank
se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi.
VII. Odpiranje ponudb in izbor ponud
nika
Komisija za izvedbo in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec, imenovana s sklepom župana, bo
vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe odprla 16. 12. 2009. Prepoznih
in nepravilno označenih ponudb komisija ne
bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom).
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Razpis se šteje za uspešen tudi v primeru,
če se javi le en ponudnik.
V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, če je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih
45. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin.
IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega zbiranja ponudb bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 10 dni po
opravljeni izbiri.
X. Občina Bovec si pridržuje pravico, da
kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske
odgovornosti.
XI. Kontaktna oseba
Podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini
Bovec pri tajniku ali pooblaščencu, v času
uradnih ur.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Bovec
Ob-7821/09
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 poslovnih prostorov
objavljeno na spletni strani http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji od
dne 27. 11. 2009 do dne 18. 12. 2009.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:
Poslovni prostori:
1. Gosposvetska cesta 4
Oddajamo poslovni prostor št. P02 in
K02, površine 118,94 m2, za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november 2009 znaša 17,12 EUR/m2,
kar znaša 2036,25 €/mesec.
2. Njegoševa cesta 6
Oddajamo poslovni prostor št. P03 in
K02, površine 53,26 m2, za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec
november 2009 znaša 10,86 EUR/m2, kar
znaša 578,40 €/mesec.
3. Grablovičeva ulica 58
Oddajamo poslovni prostor št. L-8, površine 49,37 m2, za pisarniško dejavnost,
trgovino z neživili, trgovino z živili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november 2009 znaša 11,12 EUR/m2, kar znaša
548,99 €/mesec.
4. Beethovnova ulica 12
Oddajamo poslovni prostor št. P02,
površine 35,38 m2 za trgovino z neživili in
storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor za mesec
november 2009 znaša 24,00 EUR/m2, kar
znaša 849,12 €/mesec.
Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je
50% za višino ponujene najemnine in 50%
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
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5. Beethovnova ulica 12
Oddajamo poslovni prostor št. P03, površine 32,75 m2, za trgovino z neživili in
storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor za mesec
november 2009 znaša 24,00 EUR/m2, kar
znaša 786,00 €/mesec.
Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je
50% za višino ponujene najemnine in 50%
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
6. Štefanova ulica 9
Oddajamo poslovni prostor št. P01 in
K01, površine 53,09 m2 za trgovino z neživili
in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec
november 2009 znaša 13,51 EUR/m2, kar
znaša 717,24 €/mesec.
7. Mestni trg 17
Oddajamo poslovni prostor št. P05, površine 210,67 m2 za gostinsko dejavnost.
Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni
prostor za mesec junij 2009 znaša 17,68
EUR/m2, kar znaša 3.725,00 €/mesec.
Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je
50% za višino ponujene najemnine in 50%
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
Pogoji za najem – Mestni trg 17:
– Izbrani ponudnik – najemnik je, ob
podpisu pogodbe in najkasneje pred prevzemom ključev, skladno z določili Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-1 (Ur. l. RS, št.
51/98 s spremembami) dolžan skleniti neposredno prodajno pogodbo med kupcem –
izbranim ponudnikom in izvršiteljem Tatjano
Krivec Tavčar, v skladu s prvim odstavkom
93. člena in 94. člena ZIZ-1, za zarubljene
predmete prejšnjega najemnika po ceni vsaj
3.300,00 EUR (točilni pult, gostinsko opremo, gostinske mize, stole, morebitne lesene
obloge, barske mizice, senčila-dežniki, zunanje mize in stole, in vse ostale zarubljene
premičnine v lokalu) ter je dolžan prevzeti
kupljene predmete v posest.
– Vsi predmeti in oprema se nahaja
v poslovnem prostoru. Če se kakšni predmeti nahajajo v skladišču, sam organizira
prevoz in krije vse prevozne stroške prevzema. Odkup predmetov se opravi v celoti, v tistem stanju in obsegu, kot se nahajajo
v poslovnemu prostoru ob času ogleda in
ob času sklenitve pogodbe po načelu videno – kupljeno. Ogled predmetov je možen
istočasno z ogledom prostora. Za prodajo
se bo najemnik dogovoril in znesek nakazal
na račun sodne izvršiteljice Tatjane Krivec
Tavčar. S tem postane lastnik odkupljenih predmetov in opreme. Kupljeno opremo zato lahko po želji uporablja, proda ali
drugače z njo prosto razpolaga. Kupljena
oprema ni predmet najema. Ob koncu najemnega razmerja je dolžan vrniti poslovni
prostor prost oseb in predmetov najemodajalcu, kar velja tudi za to kupljeno opremo, pri čemer ravna z največjo skrbnostjo,
da ne poškoduje inštalacije in substance
poslovnega prostora oziroma le toliko, kolikor je to nujno potrebno za odstranitev
opreme.

– Ponudnik za najem v ponudbi lahko
navede višji znesek, za katerega se zavezuje skleniti neposredno prodajno pogodbo
med kupcem – izbranim ponudnikom in izvršiteljico Tatjano Krivec Tavčar, če mu najemodajalec predmetni poslovni prostor odda
v najem. Če ne ponudi višjega zneska, se
šteje, da sprejema navedeni znesek (ponujeni znesek za odkup predmetov je ločen od
najemnine in nima zveze s ponujeno višino
mesečne najemnine).
– Ponudniki lahko posredujejo tudi ponudbo, kjer odkup predmetov izrecno odklonijo, (če odklonitve odkupa ni, se šteje,
da pogoje razpisa sprejema v celoti) vendar bo najemodajalec najprej obravnaval
ponudbe s ponujenim odkupom. V primeru,
da nihče od ponudnikov ne ponudi odkupa
predmetov, si najemodajalec pridržuje pravico, da izbere ponudnika med ponudbami
»brez odkupa predmetov«, lahko pa razpis
tudi v celoti ponovi. Najemodajalec ponudnikom brez odkupa predmetov ne more
zagotoviti točnega datuma, kdaj bo sodni
postopek prodaje predmetov tretji osebi
končan, prostor izpraznjen in pripravljen
za predajo, bo pa predlagal izvršiteljici, da
predmete čim prej proda na prostem trgu in
prostor izprazni.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: priglasitveni list,
2. za gospodarske družbe: izpisek iz
sodnega registra oziroma izpisek iz AJPES
– Poslovni register Slovenije,
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
4. za druge pravne osebe: izpisek iz
drugega registra,
2 – opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje
dejavnosti ponudnika,
3 – pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski
organi) in samostojni podjetniki predložijo
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih,
in sicer:
1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki
vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov v preteklem letu,
3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe
na obrazcih AJPES,
4 – vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe
v višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne občine
Ljubljana, ki se ga dobi v času odprtega
razpisa v tajništvu Odseka za razpolaganje
z nepremičninami, pri ga. Gajič v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. in 13. do 15.
ure, sreda od 8. do 12 in od 14. do 16. ure
ter petek od 8. do 12. ure). Veljavnost garancije mora biti vsaj do 18. 12. 2010,
5 – vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno
pogodbo za najem poslovnega prostora za
lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo
dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu
Odseka za razpolaganje z nepremičninami,
pri ga. Gajič v času uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva,
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske
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družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti
zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih
subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh
strani veljavne osebne izkaznice oziroma
potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno številko osebnega
računa),
6 – neposredni proračunski uporabniki
predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov
za poslovne prostore, ki jih najemajo,
7 – izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine,
8 – izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dne 18. 12. 2010.
9 – ponudba za odkup zarubljenih predmetov – za Mestni trg 17.
III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
– V primeru oddaje poslovnega prostora v starem mestnem jedru mora najemnik
zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni
v tednu.
– Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni
zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.
– Najemnik mora začeti z dejavnostjo
v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku dvajsetih dni od izstavitve računa
oziroma najkasneje do 25. v mesecu za
tekoči mesec.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici »Ponudba za najem poslovnih
prostorov – Ne odpiraj« in »Lokacija (naslov poslovnega prostora) in št. poslovnega
prostora ______«. Na zadnji strani ovojnice
mora biti obvezno naveden naziv in naslov
ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne
18. 12. 2009. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih
ponudb in ponudb prispelih po razpisnem
roku komisija ne bo obravnavala.
V. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih
ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
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– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje
ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
23. 12. 2009 ob 11. uri na naslovu: AdamičLundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, v sejni
sobi št. 401.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb,
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače določeno.
VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 18. 12. 2010.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za
razpolaganje z nepremičninami, AdamičLundrovo nabrežje 2 pri g. Kastelic v času
uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. in od 13.
do 15. ure, sreda od 8. do 12. in od 14. do
16. ure ter petek od 8. do 12. ure) ali po tel.
01/306-11-39.
Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:
Datum

Torek
8. 12. 2009

Ura

Lokacija

9.00

Gosposvetska 4

9.30

Štefanova 9

10.00

Beethovnova 12

10.30

Beethovnova 12

11.00

Mestni trg 17

13.00

Njegoševa 6

13.45

Grablovičeva 58

Št. 9403003878
Ob-7785/09
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, na podlagi internega Navodila za izvedbo metod razpolaganja in oddaje v najem
z dne 25. 4. 2006 in sklepa uprave DARS
d.d. št. 1227/2009-U z dne 17. 11. 2009
objavlja
javno zbiranje ponudb
za odprodajo neaktivnih osnovnih
sredstev
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje je 37 sklopov. Ponudnik lahko poda ponudbo za enega ali za
več sklopov.
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Tabela
Sklop 1: Seznam neaktivnih osnovnih sredstev za prodajo po sklopih
Sklop

Inventarna
številka

1

004308

2

R01622

3

006439

4

06924

5

Naziv

Datum
nabave

1/2 26.11.09 08:15

MK

Opombe

Lokacija

Kontaktna
oseba za
ogled

Izhodiščna
cena v
EUR z
DDV
200,00

Prikolica tipa AP
750
Osebno vozilo
Renault Megane
Grandtour 1.6
Prikolica za prevoz
stroja za črte
Prikolica s
svetlobno puščico
Tip 2

1. 8. 1996

karambolirana

ACB PO

g. Valič

3. 3. 2004

ACB VR

g. Jančič

500,00

ACB LJ

g. Jereb

100,00

ACB LJ

g. Jereb

150,00

007134

Tovorno vozilo
Renault Master

1.10.99

ACB LJ

g. Jereb

2.000,00

6

007119

Kombinirano vozilo
Renault Master

1.5.99

ACB LJ

g. Jereb

2.000,00

7

008129

Tovorno vozilo
Iveco 260.34AH

1.7.91

ACB LJ

g. Jereb

2.300,00

8

006886

Tovorno vozilo Tam
190 T15

1.6.88

ACB LJ

g. Jereb

1.100,00

9

008249

Tovorno vozilo
Marcedes Benz
308D

1.11.93

ACB HR

g. Bavdaž

500,00

10

007995

7.8.02

ACB LJ

g. Jereb

700,00

11

009036

Tovorno vozilo
Renault Master
Kason 2,5 DCL
Kombinirano vozilo
Renault Express
1,4

Večja poškodba motorja,
poškodovana voznikova
vrata, 217.300 km
Potrebno večje popravilo.,
št. šasije: 8999
Potrebno večje popravilo.
Velika poraba signalnih luči,
št. šasije:
VY13002TPM0000075
Potrebno večje popravilo
podvozja, menjalnika in
motorja, št. šasije:
VF1HDCCK521175125
Potrebno večje popravilo
podvozja in menjalnika,
št. šasije:
VF1HDCCK519778835
Potrebno večje popravilo
zavor, vozniške kabine in
sklopke. Št. šasije:
WJME2NNTM04114885
Potrebno večje popravilo,
iztrošen motor in menjalnik
vozila, črpalka pralnega
sistema nima več
potrebnega tlaka za
učinkovito pranje. Št. šasije:
00000000870004020
Letnik 1993; vozilo je vozno;
potrebno je popravilo
karoserije; 633.000 km; 2299
ccm; 58kW; št. šasije:
WDB6023181P324769
totalka, št. šasije:
VF1HDCKM527161181856

ACB HR

g. Bavdaž

350,00

12

006768

Viličar električni

1.12.86

ACB LJ

g. Jereb

200,00

13

009233

Kombinirano vozilo
Renault Kangoo

1.11.00

ACB HR

g. Bavdaž

600,00

14

06772

Odmetalec snega
freza VF3-2-L

1.12.86

ACB LJ

g. Jereb

500,00

15

006377

Silosno posipalo
Sab 6,0

1.1.92

ACB LJ

g. Jereb

1.500,00

16

008116

1.12.90

ACB HR

g. Bavdaž

1.300,00

17

006908

ACB LJ

g. Jereb

100,00

18

007054

Tovorno vozilo
Mercedes Benz 100
MB
Krtača za pran.
Steb. Schmidt
MB Vito 110D

ACB LJ

g. Jereb

2.000,00

19

006994

Kombinirano vozilo
VW transporter 2,4

1.3.97

ACB LJ

g. Jereb

1.800,00

20

009086

Posipalec soli
Schmidt

1.1.92

ACB HR

g. Bavdaž

1.100,00

1.12.84
1.7.91

1.2.97

1.12.89
1.1.98

Letnik 1997; vozilo je
dotrajano; manjša okvara
(nosilec motorja); 188.825
km; 1390 ccm; 57 kW;
št. šasije:
VF1F40SK515708236
Kljub popravilu ni možno
varno upravljanje.
Letnik 2000; večja okvara
motorja; 120.987 km; 1870
ccm; 47 kW; št. šasije:
VF1KC0EAF23525011
Stroj potreben večjega
popravila vodilnih ležajev in
rezkalnega valja in
hidravlike. Št. šasije: 562
Potrebno popravilo ohišja in
hidravličnih komponent na
posipalcu, nima funkcije
usmerjanja snopa posipnega
materiala. Št. šasije: 9417
Letnik 1990; 131.443 km,
2399 ccm; 53 kW; št. šasije:
VSA63134413078195
Potrebno je večje popravilo.
Št. šasije: 43-2-022
Motor in karoserija sta
potrebna večjega popravila.
Št. šasije:
VSA63817413098554
Motor in karoserija sta
potrebna večjega popravila.
Št. šasije:
WV2ZZZ70ZVH109157
3
Letnik 1991; 2m ; montira se
na keson.
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Sklop
21

002839

Vozilo osebno
Renault Clio con

01.09.97

22

002841

01.09.97

23

002842

24

002862

Vozilo osebno
Renault Megane
RN 1,4
Vozilo osebno
Renault Megane
RN 1,4
Vozilo osebno
Renault Megane C

25

004460

Vozilo osebno
Renault Megane

01.11.97

26

009109

Vozilo osebno
Renault Megane

01.10.97

27

009110

Vozilo osebno
Renault Megane

01.10.97

28

012857

01.01.01

29

003163

Vozilo osebno
Renault Megane
1.4 cat
Vozilo osebno
Renault Laguna

30

004580

Vozilo osebno
Renault Megane 1

01.01.04

31

009645

Vozilo osebno
Renault Megane

01.10.02

32

010602

Vozilo kombinirano
Renault Kangoo

01.01.01

33

R01760

Vozilo osebno
Renault Clio ext

01.11.04

34

018414

01.11.08

35

008241

36

008318

37

-

Prikolica za
svetlobno
signalizacijo
kosilnica Muta
ALN 330
kultivator ročnifreza rotacijska
samohodna
motorna kosilnica
BCS 601

3. Izhodiščne cene vsebujejo davek na
dodano vrednost.
4. Ogledi na Avtocestnih bazah so možni
od 30. 11. 2009 do 3. 12. 2009, med 9. in
15. uro, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo:
– Dušan Jereb, tel. 01/518-84-18,
041/696-973,
– Darko Bavdaž, tel. 04/581-29-37,
041/696-975,
– Vladimir Valič, tel. 05/700-24-18,
041/696-971,
– Ervin Prunk, tel. 05/618-14-18 in
031/378-575,
– Davorin Jančič, tel. 03/703-44-18,
041/672-308,
–
Ivo
Dobnikar,
01/300-99-19,
041/605-250.
Lokacije, kjer se osnovna sredstva nahajajo, so naslednje:
– AC baza Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljub
ljana,
– AC baza Hrušica, Hrušica 224, 4276
Hrušica,
– AC baza Postojna, Industrijska c. 3,
6230 Postojna,

01.09.97
01.07.98

01.02.02

1.6.93
1.6.95

MK
letnik 1997, 191.654 km,
št. šasije:
VF1B57J0516888863
letnik 1997, 190.537 km,
št. šasije:
VF1BA0E0516944167
letnik 1995, 188.118 km,
št. šasije:
VF1BA0E516872591
letnik 1998, 219.199 km,
št. šasije:
VF1LA0F0G18562102
letnik 1997, 298.567 km,
št. šasije:
VF1BA0E0517087751
letnik 1997, 300.382 km,
št. šasije:
VF1BA0E0516944172
letnik 1997, 247.760 km,
št. šasije:
VF1BA0E0517014165
letnik 1999, uničen motor,
št. šasije:
VF1BA0EL519600147
letnik 2002, uničen motor,
št. šasije:
VF1BG0N0526148054
letnik 2003, uničen motor,
št. šasije:
VF1BM0C0H30066146
letnik 2002, totalka,
št. šasije:
VF1LA0B0527415387
letnik 2000, uničen motor,
št. šasije:
VF1KCOEBF22661020
letnik 2004, uničen motor,
št. šasije:
VF1BB2T0532647728
letnik 2008, totalka,
št. šasije:
ZY2B183008PS01957
samohodna motorna
kosilnica, letnik 1995
priključek za kosilnico Muta,
letnik 1993
letnik 1993

– AC baza Vransko, Čepelje 11 A, 3305
Vransko,
– AC baza Novo mesto, Ždinja vas 150,
8000 Novo mesto,
– AC Baza Kozina, Bazoviška 22, 6240
Kozina.
5. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo v elektronski
obliki na spletni strani, www.dars.si, ali pa
na podlagi zahteve, poslane na naslov: prodaja@dars.si ali na faks 01/300-99-74.
6. Ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen in potrjen obrazec »Ponudba«,
– izpolnjena in potrjena »Izjava ponudnika«,
– potrdilo o plačani kavciji.
7. Prijavi mora biti priloženo potrdilo
o plačani kavciji v višini 20% skupne ponudbene vrednosti (Transakcijski račun številka: 06000-0112292446, pri Banki Celje
d.d., namen plačila: Odprodaja neaktivnih
osnovnih sredstev – kavcija). Izbranemu
ponudniku se bo kavcija vštela v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
30 dni po odpiranju ponudb. Kolikor izbrani
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ACB PO

g. Valič

200,00

ACB PO

g. Valič

200,00

ACB PO

g. Valič

200,00

ACB LJ

g. Dobnikar

200,00

ACB NM

g. Dobnikar

200,00

ACB LJ

g. Dobnikar

200,00

ACB HR

g. Bavdaž

200,00

ACB LJ

g. Dobnikar

300,00

ACB LJ

g. Dobnikar

700,00

ACB LJ

g. Dobnikar

400,00

ACB KO

g. Prunk

500,00

ACB NM

g. Dobnikar

500,00

ACB LJ

g. Dobnikar

500,00

ACB VR

g. Jančič

300,00

ACB HR

g. Bavdaž

80,00

ACB HR

g. Bavdaž

40,00

ACB HR

g. Bavdaž

80,00

ponudnik odstopi od svoje ponudbe, se mu
kavcija ne vrne.
8. Prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno za vsak posamezen sklop,
bo strokovna komisija pozvala vse enako
uspešne ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik
izbran z žrebom.
9. Uspešni ponudnik plača pogodbeni
znesek najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi predračuna, ki ga bo prodajalec izstavil
takoj po uveljavitvi pogodbe, v nasprotnem
primeru pomeni, da je kupec odstopil od
pogodbe. Pri tem stroški, ki nastanejo zaradi
tega, bremenijo izključno kupca, prodajalec
pa ima pravico obdržati kavcijo.
10. Kupec se obvezuje, da bo, ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, predmet
prodaje prevzel najkasneje v roku 10 dni
po plačilu. V primeru, da kupec ne prevzame kupljenih predmetov v navedenem roku,
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nosi vso odgovornost za njeno uničenje oziroma poškodovanje, prodajalec pa jo lahko
odstrani oziroma jo da v hrambo tretji osebi
na račun ponudnika.
11. Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 7. 12. 2009, v pisni obliki, v zaprti
ovojnici, na naslov: DARS d.d., izpostava
Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
»Odprodaja neaktivnih osnovnih sredstev –
Ne odpiraj«. V levem zgornjem kotu ponudnik označi svoje ime/naziv in naslov.
12. Odpiranje ponudb ni javno. O izboru
bodo vsi ponudniki pisno obveščeni. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri
ne bodo upoštevane.
13. Način odprodaje: neaktivna osnovna
sredstva se odprodajo po sistemu »videno
– kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
14. Prodajalec DARS d.d. lahko začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega
posla kadarkoli ustavi.
15. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-87 oziroma pri kontaktnih osebah za posamezen
sklop.
DARS d.d.
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2009 1304
Ob-2482/09
1. V hrambo pri Upravni enoti Ormož se
vzamejo pravila Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije, Sindikalne skupine
Ecoenergetika d.o.o. Ormož, družba za rudarstvo in gradbeništvo, ki so bila sprejeta
na podlagi določil Statuta sindikata delavcev
gradbenih dejavnosti Slovenije.
2. Pravila Sindikalne skupine Ecoenergetika d.o.o. Ormož, družba za rudarstvo
in gradbeništvo so z dne 6. 3. 2009 vpisana v evidenco statutov sindikatov Upravne
enote Ormož pod zaporedno številko 47 pod
nazivom: Sindikalna skupina Ecoenergetika d.o.o. Ormož, družba za rudarstvo in
gradbeništvo. Sedež sindikata je: Breg 7,
2277 Središče ob Dravi.
3. Matična
številka
sindikata
je
1148214.
Št. 101-22/2009-2
Ob-7542/09
Upravna enota Maribor z dnem izdaje
te odločbe hrani Statut sindikata z nazivom: Pravila o organiziranju in delovanju
sindikalne podružnice PE PLC Maribor,
z dne 2. 9. 2009, s sedežem sindikata Zagrebška cesta 106, Maribor.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 27, z dne 6. 11. 2009.
Identifikacija – matična številka sindikata z imenom: Sindikat delavcev prometa in
zvez Slovenije, Sindikalna podružnica PE
PLC Maribor je 2398842.
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Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-7786/09
Direktor družbe CRM, investicije, trgovina d.o.o., s sedežem Kovinarska ulica
12, 3000 Celje, vpisane v Poslovni register
Slovenije, z matično številko 1646494000,
Mahieu Rik, objavlja sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe na podlagi 520.
čl. ZGD-1, in sicer se osnovni kapital družbe, ki znaša 54.665,00 EUR, zmanjša po
rednem postopku, tako, da osnovni kapital
družbe znaša 7.500,00 EUR. Direktor družbe poziva morebitne upnike, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
CRM, investicije, trgovina d.o.o.
direktor Mahieu Rik

Sklici skupščin
Ob-7822/09
Preklic
Na podlagi 34. člena Statuta delniške
družbe Skupina Claas d.d. Ljubljana, Zaloška cesta 171, Ljubljana, preklicujemo izredno skupščino delniške družbe Skupina Claas d.d. Ljubljana, ki je bila sklicana za torek
1. 12. 2009, ob 10. uri, v sejni sobi družbe
na Zaloški cesti 171, Ljubljana.
Glede na odločitev skupščine delniške
družbe Skupina Claas d.d. Ljubljana, z dne
31. 8. 2009, je obstojala dolžnost predsednika UO družbe, da skliče skupščino do 1. 12.
2009, na katerem bi se potrdila dokapitalizacija družbe. Ker v navedenem roku družba
ni uspela pridobiti dokončne odločitve investitorja, oprava skupščine ni smiselna.
Skupina Claas d.d. Ljubljana
upravni odbor
Ob-7781/09
Uprava družbe na podlagi 9. člena statuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper,
sklicuje
15. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d.,
družbe za vzdrževanje cest,
gradbeništvo in druge poslovne
storitve, Ulica 15. maja 14, Koper
ki bo dne 4. 1. 2010 ob 11. uri v sejni sobi
na sedežu družbe, Ulica 15. maja 14, Koper
in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine
v naslednji sestavi:
– Skupščino bo vodil izvoljeni predsednik
skupščine, odvetnik Simon Jeglič iz Ljub
ljane, Kersnikova 5.

– Za preštevalca glasov se imenuje Tanja Mejak iz CPK d.d.
– Za sestavo notarskega zapisnika se
potrdi notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.
2. Izbira sistema upravljanja družbe
Predlog sklepa:
V sladu z 2. odstavkom 253. člena
ZGD-1, družba izbere enotirni sistem upravljanja družbe.
3. Obravnava sprememb statuta družbe
Predlog sklepa:
Sprejme se sklep o spremembi statuta
družbe v predloženem besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.
4. Prenehanje mandata članom nadzornega sveta in upravi ter imenovanje članov
upravnega odbora
Predlog sklepa:
a) Zaradi prehoda na enotirni sistem
upravljanja družbe, preneha z dnem vpisa
sprememb statuta v sodni register mandat
članoma nadzornega sveta ter upravi družbe.
b) Zaradi prehoda na enotirni sistem
upravljanja družbe se za člana upravnega
odbora, predstavnika delničarjev, za statutarno mandatno obdobje izvolita: Igor Ukota
in Uroš Jazbec.
5. Določitev plačila članom upravnega
odbora
Predlog sklepa:
Članom upravnega odbora za njihovo
delo in udeležbo na sejah pripada plačilo v višini 550,00 EUR neto, predsedniku
upravnega odbora pa 650,00 EUR neto.
Članom in predsedniku upravnega odbora za udeležbo na sejah pripada tudi povračilo potnih stroškov in drugih stroškov,
povezanih z delovanjem člana v upravnem
odboru.
Vpogled v gradivo:
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda ter besedilo predlaganih sprememb statuta je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne
storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 11. in 13. uro
od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje
se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci
skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino in sicer
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku
poslati tudi pisna pooblastila.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpo-

zneje sedem dni po objavi sklica skupščine
družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno
točko dnevnega reda s predlogom sklepa,
o katerem naj skupščina odloča.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno
utemeljen predlog sklepa. Predlog sklepa
se objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti.
Vse delničarje prosimo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.
CPK, d.d., družbe za vzdrževanje
cest, gradbeništvo in druge poslovne
storitve,
direktor
Igor Ukota
Ob-7787/09
Na podlagi 8. člena Statuta družbe Kompas d.d. uprava družbe sklicuje
skupščino delničarjev
delniške družbe Kompas d.d.,
ki bo 28. 12. 2009, ob 12. uri na sedežu
družbe, Pražakova 4, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisotna notarka Nada Kumar, ki bo sestavila zapisnik.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
3. Povečanje osnovnega kapitala družbe
Kompas d.d.
4. Imenovanje revizorja.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlogi sklepov:
Sklep k točki 1: ugotovi se sklepčnost
skupščine in da je na skupščini prisotna vabljena notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki
bo sestavila zapisnik.
Sklep k točki 2: izvolijo se delovna telesa
skupščine. Za predsednika in dva preštevalca glasov se izvolijo osebe po predlogu
uprave oziroma delničarjev na skupščini.
Sklep k točki 3:
Osnovni kapital družbe Kompas, turistično podjetje, d.d., Pražakova 4, Ljubljana,
sedaj znaša 3.388.069,40 EUR in je razdeljen na 202.992 navadnih kosovnih imenskih
delnic.
Za povečanje osnovnega kapitala se
izda 187.500 navadnih (rednih) kosovnih
imenskih delnic. Skupno število novo izdanih delnic se poveča v enakem razmerju kot
osnovni kapital, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala razdeljen na 390.492 kosovnih
delnic.
Novo izdane delnice se vplačujejo v znesku 80,00 EUR po delnici, tako da znaša
skupna vrednost dokapitalizacije 15.000.000
EUR. Na osnovni kapital se prenese za
16,69170426 EUR po delnici kar znaša na
novo vplačane delnice 3.129.694,55 EUR
tako da se obstoječi osnovni kapital dvigne iz
3.388.069,40 EUR na znesek 6.517.763,95
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EUR presežek zneska dokapitalizacije v višini 11.870.870.305,45 EUR pa se prenese
na kapitalske rezerve.
Vse novo izdane kosovne delnice dajejo
njihovim imetnikom upravičenja in pravice,
ki so enaka kot upravičenja in pravice že
obstoječih delnic.
Glede načina in pogojev prenosa novo
izdanih delnic se uporabljajo določila statuta družbe in Zakona o gospodarskih družbah.
V skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah imajo dosedanji delničarji, ki so
3 dni pred zasedanjem skupščine vpisani
v delniško knjigo pri Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, prednostno pravico v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem
kapitalu družbe. Rok za uveljavitev te pravice je od 29. 12. 2009 do 29. 3. 2010.
V primeru, da vsi obstoječi delničarji
prednostne pravice ne bodo izkoristili v celoti, bo družba neprodane delnice iz prvega
kroga prodala zainteresiranim obstoječim
delničarjem družbe, pri čemer imajo prednostno pravico do nakupa delničarji z višjim
deležem v osnovnem kapitalu družbe (drugi
krog).
Vpis novih delnic se izvede na banki
družbe Kompas d.d. za prvi krog od 29. 12.
2009 do 29. 3. 2010. Vpis novih delnic družbe Kompas d.d. za drugi krog se izvede od
30. 3. 2010 do 7. 4. 2010. Delnice nove emisije bodo vpisniki vplačali v ustreznem sorazmerju vpisanih delnic, tako da se vsaka
kosovna delnica vplača po ceni 80 EUR.
Uspešnost povečanja osnovnega kapitala: povečanje osnovnega kapitala je uspešno, če so vplačane vse razpisane delnice.
Vpis in vplačilo delnic bo potekal na sedežu družbe in z vplačilom na transakcijski
račun družbe najkasneje naslednji delovni
dan po vpisu.
Delnice se vplačajo v celoti v denarju,
v polnem emisijskem znesku.
V primeru neizdaje delnic zaradi neuspešnega vplačila, se bodo vplačila izplačala
najkasneje v osmih delovnih dneh po končanem drugem krogu prodaje.
Delnice bodo razdeljene in izročene skladno s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani obliki.
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s sklepom skupščine
o povečanju osnovnega kapitala, in sicer
tako, da bo možno vpisati v sodni register
povečanje osnovnega kapitala glede na dejansko vplačano število dokapitalizacijskih
delnic.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD
– Centralno klirinško depotni družbi, d.d.
Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d. Ljubljana.
Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo
v rokih, ki so določeni s tem sklepom vpisane in vplačane vse delnice nove emisije. Kolikor ta prag povečanja osnovnega kapitala
z novimi denarnimi vložki ne bo dosežen,
bo uprava družbe najpozneje 16. 4. 2010
sprejela sklep o ugotovitvi, da izdaja delnic ni uspela. Denarne zneske eventualnih
vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku
8-ih dni od ugotovitve neuspešnega vpisa
in vplačila.

Sklep k točki 4:
Skupščina imenuje revizijsko družbo Pricewaterhousecoopers d.o.o., Ljubljana, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, za revizorja
družbe za revidiranje poslovnih izkazov za
leto 2009.
S sprejemom tega sklepa preneha veljati
sklep skupščine o imenovanju revizorja za
leto 2009, ki ga je skupščina družbe sprejela
na svoji seji dne 27. 8. 2009.
Sklep k točki 5:
Sprejmejo se naslednje spremembe in
dopolnitve Statuta družbe Kompas d.d.:
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Družba objavlja podatke in sporočila
v Uradnem listu RS ali v časopisu Delo oziroma na uradnih spletnih straneh družbe,
kadar zakon ne določa drugače.«
Sklepe navedene pod točkami 1, 2, 3 in
5 predlagata uprava in nadzorni svet skupaj,
sklep pod točko 4 pa le nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je dne 24. 12.
2009.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu
družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni
predlog) ali predloge sklepov iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).
Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi
in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1
le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine, družbi poslal predlog za
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom
ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
Gradivo za skupščino je dostopno in
brezplačno na vpogled na poslovnem na-
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slovu družbe Pražakova 4, Ljubljana, vsak
delavnik od dneva sklica skupščine pa vse
do vključno dneva zasedanja skupščine
v času od 8. do 12. ure, vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je
dal posamezen predlog, z obrazložitvami
točk dnevnega reda ter drugimi listinami in
predlogi iz drugega odstavka 297.a člena
ZGD-1. V skladu s četrtim odstavkom 296.
člena ZGD-1 se sklic skupščine in gradivo
objavi tudi na spletnih straneh družbe www.
kompas.si.
Uprava Kompas d.d.
Ob-7801/09
Na podlagi 25. člena Statuta delniške
družbe Razvojni zavod, podjetje za poslovne storitve d.d., sklicujem
redno letno skupščino
delničarjev družbe,
ki bo v sredo, 23. 12. 2009 ob 13. uri na
sedežu družbe v Trzinu, Blatnica 1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Nataša Gruden Čeč.
Za preštevalca glasov se imenuje Gregor
Končan.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev s poročilom Nadzornega
sveta o preveritvi poslovnega poročila za
leto 2008 in podelitev razrešnice direktorju
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi poslovnega
poročila družbe za poslovno leto 2008.
b) Skupščina za poslovno leto 2008 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe
in direktorju družbe.
c) Bilančni dobiček družbe ugotovljen na
dan 31. 12. 2008 se v celi višini razporedi
v druge rezerve iz dobička.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo izključno
delničarji, ki bodo na dan seje skupščine kot
imetniki delnic vpisani v delniško knjigo in
njihovi pooblaščenci, ter bodo svojo udeležbo na skupščini pravočasno, najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine, pisno prijavili direktorju družbe na naslov sedeža družbe. Če je pisna najava udeležbe poslana po
pošti, se šteje, da je pravočasna, če v tem
času prispe na sedež družbe. V tridnevni rok
se ne šteje dan sklica skupščine.
Pooblastila za zastopanje morajo biti pisna.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje Poslovno poročilo, je po objavi sklica skupščine
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delavnik med 11. in 12. uro.
Skupščina bo veljavno odločala ne glede
na število prisotnih glasov delničarjev.
Razvojni zavod,
podjetje za poslovne storitve d.d.
direktor:
Janez Končan
Ob-7802/09
Na podlagi 295. člena v povezavi z 296.
členom ZGD-1 in 28. člena Statuta družbe
uprava delniške družbe Primož Trubar, založništvo, d.d. Kranj sklicuje
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23. skupščino
delničarjev družbe Primož Trubar,
založništvo, d.d. Kranj,
ki bo v ponedeljek, dne 29. 12. 2009, ob
9. uri, na sedežu družbe, Mirka Vadnova 6,
Kranj, knjižnica (III. nadstropje), s spodaj
navedenim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti, določitev dnevnega reda, imenovanje organov skupščine in
predstavitev notarja.
Predlog sklepa
a) skupščina sprejme predlagani dnevni
red;
b) za predsednika skupščine se imenuje
»po predlogu sklicatelja«;
c) v verifikacijsko komisijo se imenujeta
»po predlogu sklicatelja«;
d) ugotovi se, da seji prisostvuje vabljeni
notar.
2. Izključitev manjšinskih delničarjev
družbe s prenosom delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja proti plačilu
primerne odpravnine
Predlog sklepa:
a) Skupščina Primož Trubar, založništvo,
d.d. Kranj, Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj,
matična številka: 5740134 (v nadaljevanju:
Trubar d.d.) se seznani s pisnim poročilom
glavnega delničarja o predpostavkah za prenos delnic in o primernosti višine denarne
odpravnine.
b) Na podlagi 384. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in v povezavi
z 68. členom Zakona o prevzemih (ZPre-1)
se na družbo MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje, Cankarjeva cesta 7,
Ljubljana, matična številka: 1715984 (v nadaljevanju: glavni delničar), prenesejo delnice preostalih delničarjev družbe Trubar d.d.
(v nadaljevanju: manjšinskih delničarjev),
proti plačilu denarne odpravnine, ki jo bo
izplačal glavni delničar.
c) Denarna odpravnina za navadno prosto prenosljivo delnico družbe Trubar d.d.,
ki jo bo izplačal glavni delničar za prenesene delnice znaša 80,00 EUR za delnico.
Glavni delničar bo upravičencem, za katere
bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, denarno odpravnino plačal v roku
20 dni po vpisu sklepa o prenosu delnic
na glavnega delničarja v sodni register. Do
denarne odpravnine za prenos so upravičeni manjšinski delničarji oziroma osebe
v korist katerih je bila na dan vpisa sklepa
o prenosu delnic na glavnega delničarja
v sodni register, vpisana pravica oziroma
drugo pravno dejstvo iz drugega odstavka
81.b člena ZNVP-UPB1.
d) Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja se izvrši z dnem vpisa tega sklepa v sodni register Okrožnega
sodišča v Kranju.
e) Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da v skladu z določbami 387. člena ZGD-1 izvede vse potrebne aktivnosti
za prenos delnic manjšinskih delničarjev na
glavnega delničarja, kar vključuje podajo naloga KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana in sklenitev pogodbe za
prenos delnic družbe Trubar d.d. z računov
manjšinskih delničarjev na račun glavnega
delničarja ter podajo predloga za vpis sklepa o prenosu delnic v sodni register.
Utemeljitev
MSIN d.o.o. in EGP d.d. sta dne 4. 11.
2009 v Dnevniku objavila obvestilo o uspešnem izidu prevzemne ponudbe za odkup

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
delnic družbe Primož Trubar, založništvo,
d.d. Kranj, Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj, na
podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-13/2009-7-(493),
z dne 22. 9. 2009. V skladu z določili prevzemne ponudbe je MSIN d.o.o. dne 9. 11.
2009 prevzela vse s prevzemno ponudbo
pridobljene delnice družbe Trubar d.d. razreda A tako, da imata prevzemnika skupaj več kot 90-odstotni delež vseh delnic
družbe Trubar d.d. z glasovalno pravico.
Za ugotavljanje deleža delnic MSIN d.o.o.
kot glavnega delničarja se na podlagi drugega odstavka 384. člena ZGD-1 v povezavi s četrtim odstavkom 528. člena ZGD-1
poleg deleža delnic MSIN d.o.o. šteje še
delež delnic EGP d.d., saj je EGP d.d. od
glavnega delničarja odvisna družba. Glede
na navedeno je glavni delničar v družbi Trubar d.d. pridobil večino predpisano v 384.
členu ZGD-1 in v 68. členu ZPre-1. Razlog
za predlog in sprejem takega sklepa je, da
želi MSIN d.o.o. v poprevzemnem obdobju uresničiti svojo pravico iz 384. člena
ZGD-1 v povezavi z 68. členom ZPre-1,
ki ji omogoča izvedbo izključitve manjšinskih delničarjev po splošnih pravilih ZGD-1
o izključitvi manjšinskih delničarjev in po
specialnem pravilu, ki je določeno v 68.
členu ZPre-1.
Gradivo za skupščino je delničarjem dostopno na sedežu družbe v tajništvu, Ulica
Mirka Vadnova 6, Kranj, vse delovne dni od
dneva objave sklica skupščine, do vključno
dneva zasedanja skupščine med 9. in 11.
uro. Skupščina bo odločala o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so kot imetniki delnic družbe
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan), ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež
družbo najpozneje do konca četrtega dne
pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za
zastopanje mora biti pisno in dostavljeno
družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v čistopisu
dnevnega reda objavila tiste dodatne točke
dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji
zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni
po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarjev se objavi le, če
je delničar v sedmih 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.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305.
člena ZGD-1 in uprava jim je dolžna podati
zanesljive podatke in odgovore na vpraša-

nja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni
odgovori in podatki potrebni za presojo točk
dnevnega reda skupščine.
Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo novo zasedanje ob 10. uri istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ter predlogi sklepov, pri čemer bo
skupščina sklepe lahko veljavno sprejemala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer se bodo izkazali z osebnim dokumentom, s podpisom
potrdili svojo udeležbo in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Trubar, d.d. Kranj
direktor
Davor Vlahek
Št. 206/09
Ob-7820/09
Na podlagi 7. poglavja statuta delniške
družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje
16. skupščino
delniške družbe Gozdno gospodarstvo
Maribor d.d.,
ki bo v četrtek, dne 28. decembra 2009,
ob 8. uri v sejni sobi družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., Tyrševa ulica 15,
2000 Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli Stanka Osterc, univ. dipl. pravnica. V komisijo za
izvedbo glasovanja se izvolita Darja Gajšek
in Jože Horvat. Seji prisostvuje vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008.
Predlog sklepa: del bilančnega dobička
preteklih let se nameni za izplačilo dividend
v bruto vrednosti 2,00 EUR na delnico. Dividende se izplačajo do 30. 6. 2010 delničarjem, ki so na dan skupščine vpisani
v centralni register KDD. Preostali bilančni
dobiček ostane nerazporejen in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednje
leto.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so imetniki kosovnih delnic in ki so tri
dni pred sejo skupščine vpisani v delniško
knjigo družbe pri KDD, oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
na skupščini lahko uresničujejo delničarji ter
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki tri dni
pred sklicano skupščino pisno najavijo svojo
udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko v tajništvo družbe Gozdno
gospodarstvo Maribor d.d., Tyrševa ulica 15,
2000 Maribor, tako da jo ta sprejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice
za glasovanje. O vseh točkah dnevnega
reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
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Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave družbe na Tyrševi
ulici 15, 2000 Maribor, vsak delavnik od 11.
do 14. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.,
uprava – direktor
mag. Emilijan Trafela

mno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela
svoje stališče najkasneje v 12 dneh po sklicu in obvestila delničarje z objavo v Uradnem listu RS.
Sejna soba družbe, kjer bo potekala
skupščina delničarjev, bo odprta pol ure
pred začetkom zasedanja. Zato pozivamo
udeležence, da se v tem času zglasijo pri
preštevalcih glasov, kjer bodo s podpisom
potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje čez pol
ure v istih prostorih. Takrat bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
TOM Tovarna opreme d.d.
uprava

Ob-7866/09
Skladno z 9. členom Statuta družbe sklicujem

Razširitve dnevnih redov

skupščino družbe
TOM Tovarna opreme d.d.,
ki bo dne 28. 12. 2009, ob 13. uri, v sejni
sobi, Slovenska vas 5, Šentrupert.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: predsednik uprave otvori
skupščino in ugotovi, da je na skupščini
zastopanih toliko delnic, da lahko veljavno
zaseda.
2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev
organov skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red. Skupščina izvoli predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval notar Tonček Bevc, tudi
v vlogi zapisnikarja.
3. Sprejem in potrditev letnega poročila
o poslovanju družbe v letu 2008 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta ter
podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe v letu 2008
z mnenjem revizijske družbe in poročilom
nadzornega sveta v predlaganem besedilu
ter podeljuje razrešnico upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2008.
4. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček ostane
nerazporejen.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2009.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja družbe za leto 2009 se imenuje družbo
Dinamic, revizijska družba, d.o.o., iz Novega
mesta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na razpolago na sedežu družbe vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki so udeležbo pisno prijavili tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo
k svoji pisni prijavi za udeležbo na skupščini
priložiti tudi pisna pooblastilo delničarja.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine družbe pisno podajo razu-

Ob-7774/09
Predlog za razširitev dnevnega reda
k 14. skupščini podjetja IBT projektiranje in
inženiringi d.d.
Razširitev dnevnega reda:
1. V posledici nespoštovanja pravnomočnih in izvršljivih odločb sodišča se vodstvu
družbe naloži, da mora odslej brezpogojno
spoštovati sodne odločbe in jih pravočasno
izvrševati.
Predlog sklepa: Družba IBT d.d. se zaveže v roku 3 dni od sprejema sklepa na
račun predujmov pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani, številka 01100-6950421834,
sklic: 00800280001209 nakazati znesek
10.000,00 evrov, da bo izredni revizor
KPMG Slovenija d.o.o. lahko izvršil 1. točko pravnomočnega in izvršljivega sklepa
Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Ng
12/2009, z dne 20. 3. 2009.
2. V posledici dejstva, da je družba IBT
d.d. v letu 2008 ponovno poslovala negativno, se vodstvu družbe in nadzornemu
svetu naloži priprava programa sanacijskih
ukrepov.
Predlog sklepa: Vodstvo družbe in nadzorni svet IBT d.d. se zavežeta v roku 30 dni
od sprejema sklepa dalje pripraviti sanacijski program, ki bo omogočil pozitivno poslovanje družbe IBT d.d. v prihodnjih poslovnih
letih ter ga predstaviti vsem delničarjem.
IBT projektiranje in inženiringi d.d.,
Matjaž Odlazek, direktor

Nasprotni predlogi
Ob-7776/09
Nasprotni predlogi delničarjev k 14.
skupščini podjetja IBT projektiranje in inženiringi d.d.
Nasprotni sklep pod točko 3. dnevnega
reda – Direktorju in nadzornemu svetu se ne
podeli razrešnica za leto 2008.
Nasprotni sklep pod točko 4. dnevnega
reda – Bilančna izguba iz poslovnega leta
2008 se pokrije z vplačilom denarnih zneskov s strani direktorja družbe in predsednika nadzornega sveta v posledici njunega
nezakonitega poslovanja.
IBT projektiranje in inženiringi d.d.,
Matjaž Odlazek, direktor
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Zavarovanja terjatev
SV 880/09
Ob-7791/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
opr. št. SV 880/09 z dne 19. 11. 2009, je
dvosobno stanovanje v izmeri 70,19 m2,
v pritličju stanovanjske hiše, Gorjančeva
ulica 14, Ljubljana, stoječe na parc.št. 862,
k.o. Stožice, Okrajnega sodišča v Ljubljani,
v lasti Mateja Zorana, Gorjančeva ulica 14,
1000 Ljubljana, na podlagi Kupoprodajne
pogodbe z dne 29. 10. 1991, št. II/91, z Aneksom k njej z dne 10. 12. 2004, št. A II/91,
zastavljeno v korist upnice Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana,
matična številka 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve višini 270.000,00 EUR,
z letno obrestno mero 3-mesečni EURIBOR
+ 2,100%, z vračilom v 360 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade 1. 9. 2040,
z možnostjo odpoklica terjatve in ostalimi
pripadki ter stroški, ki bi jih Banka imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 1002/2009
Ob-7792/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 1002/2009 z dne 17. 11.
2009, je bilo stanovanje št. 8, v 4. etaži, s shrambo, v 1. etaži, v skupni izmeri
63,90 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi, na naslovu Ravne 29, Tržič, stoječi na
parc. št. 406, k.o. Tržič, last zastavitelja Iva
Paškić, na podlagi prodajne pogodbe z dne
18. 2. 1992, sklenjene med Ivom Paškićem, kot kupcem, in družbo Lepenka Tržič,
podjetje za proizvodnjo in predelavo papirjev in lepenke, d.d., kot prodajalko, zastavljeno v korist zastavne upnice Unicredit
banke Slovenije d.d., s sedežem v Ljub
ljani, Šmartinska cesta 140, matična številka
5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 88.000,00 EUR, z obrestno
mero v višini seštevka veljavnega 6-mesečnega Euriborja in obrestne marže v višini
2,10% p.a., z zapadlostjo zadnjega obroka
glavnice 31. 10. 2034 ter z ostalimi pogoji,
razvidnimi iz pogodbe o dolgoročnem kreditu št. KR01 273752010.

SV 2826/2009
Ob-7793/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2826/2009 z dne
17. 11. 2009, je bila nepremičnina ident.
št. 2636-1825-19 (1,5-sobno stanovanje,
št. 10, v 3. nadstropju, v izmeri 57,12 m2,
s shrambo, v izmeri 4,20 m2, na naslovu
Vojkova cesta 48, Ljubljana, v stavbi stoječ na parc. št. 1257/27, k.o. 2636 Bežigrad, ident. št. stavbe 1825, last Hrobat
Vekoslava, Slejkoti 10, Ajdovščina, EMŠO:
2006950500366, na podlagi prodajne
pogodbe BS3/2-25/88, z dne 1. 9. 1988,
z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 6. 9.
2009, ter pogodbe o nakupu stanovanja
z dne 9. 11. 2009, zastavljeno v korist upnice SKB Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
1000 Ljubljana, matična št. 5026237000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
130.000,00 EUR s pripadki.
SV 2105/2009
Ob-7796/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič
iz Maribora, opr. št. SV 2105/2009 z dne
11. 11. 2009, je stanovanje št. 5/I, v izmeri
74,87 m², v stavbi v Mariboru, Partizanska
19 – parc. št. 1215, k.o. Maribor - Grad, last
Lavdrim Demira, stanujoč Maribor, Partizanska 24, na temelju prodajne pogodbe št.
1269/2009, z dne 24. 8. 2009, zastavljeno
v korist Banke Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 15.000,00
EUR s pp.
SV 2125/2009
Ob-7797/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 2125/2009, z dne
13. 11. 2009, je stanovanje št. 20/IV., v izmeri 69,79 m², v stavbi v Mariboru, Staneta
Severja 5 – parc. št. 1621/1, k.o. Sp. Radvanje, solast Korotaj Kristjana in Kerep Tamare, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne
26. 10. 2009, zastavljeno v korist Probanke
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 73.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 451/2006
Os-7423/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2006/451 z dne
4. 1. 2007, je bil dne 27. 10. 2009 opravljen
v korist upnikov: 1. Komunala Kranj d.o.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Elektro
Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a,
Kranj, ki ju po pooblastilu zastopa Domplan
d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, in 3. Domplan
Kranj d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti
dolžniku Zoranu Đuriču, Ulica Tuga Vidmarja 2, Kranj, zaradi izterjave 1.919,00 EUR
s pripadki, rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 27, v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Ulica Tuga Vidmarja
2, Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim
zemljiščem, v lasti dolžnika Zorana Đuriča,
Ulica Tuga Vidmarja 2, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 11. 2009
VL 46558/2008
Os-7469/09
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 46558/2008, z dne
28. 7. 2008 in rubežnega zapisnika izvršitelja
Milana Glažarja, je bila nepremičnina, to je
stanovanje št. 8, v mansardi večstanovanjske stavbe, na naslovu Praprotnikova 6, Maribor, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in je last
dolžnice Nataše Škrubej, Streliška cesta 51,
Maribor, zarubljena v korist upnikov Franca
Štebiha, Vide Podlesnik in Silve Pristovnik,
vsi stanujoči Praprotnikova 6, Maribor, zaradi
izterjave 338,21 EUR s pripadki.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 11. 2009
In 36/2009
Os-7564/09
Izvršitelj Goran Ivkovič, dipl. iur., Breznikova 15, 1230 Domžale, je dne 20. 5. 2009,
s pričetkom ob 9.30, v zadevi In 09/36,
Okrajno sodišče v Trbovljah zoper dolžnike: 1. Škufca Dragica, Brnica 17a, Hrastnik; 2. Škufca Stanka, Volčje 19, Sromlje,
3. Škufca Marko, Brnica 17a, Hrastnik, za
upnika Tabakovič Irena, Sp. Ponikvica 23,
Grobelno, v kraju Brnica 17a, Hrastnik, pri
dolžniku, Goran Ivkovič izvršitelj opravil rubež nepremičnine, stanovanje, št. 2, v pritličju stanovanjske hiše, v obsegu 55,30 m2,
na naslovu Brnica 17a, Hrastnik, na parc.
št. 194, k.o. Dol pri Hrastniku.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 10. 11. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 481/2009
Os-7553/09
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Po-

slovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta
107, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka
Mojca Čandek Petrič, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe pridobitve lastninske pravice pri nepremičnini parc.
št. 1486/3, vpisani v z.k. vl. št. 451, k.o.
Jelšane, v naravi poslovni objekt, Market
v Jelšanah 7A, dne 9. 9. 2009, pod opr. št.
Dn št. 481/2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 23. 5. 1996,
sklenjene med prodajalcem Trgovačko poduzeče Opatija,d.d. Opatija, Spinčičeva 13,
Opatija, ki ga je zastopal direktor Josip Aničič, in kupcem Poslovni sistem Mercator d.d.
Ljubljana, Dunajska 107, Ljubljana, ki ga je
zastopal član uprave Brane Gajič, s katero
je prodajalec kupcu prodal poslovni objekt
Market v Jelšanah, z vso opremo in napravami, stoječ na parc. št. 1486/3, vpisani v z.k. vl. št. 451, k.o. Jelšane, in na tej
parceli dovolil vknjižbo lastninske pravice
v korist kupca, do celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic,
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 9. 9. 2009
Dn 7173/2004
Os-2567/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marice Dukarić, Prijateljeva 12, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje na naslovu Prijateljeva 12 v Ljubljani,
z identifikatorji št. 5.E in 6.E, podvložek št.
158/3, k.o. Prule, dne 18. 1. 2008, pod opr.
št. Dn 7173/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 513-2/92 z dne 30. 9. 1992, sklenjene med prodajalcem Mesto Ljubljana in
kupcem Igorjem Ciglerjem, Prijateljeva 12,
Ljubljana, za sobo št. 17, v petem nadstropju, v izmeri 11,90 m2.
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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2008
Dn 11536/2005
Os-8859/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Rozalije Lukač, Rusjanov trg 10, Ljub
ljana, ki jo zastopa družba Otium d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje

št. 25, na naslovu Rusjanov trg 10, Ljub
ljana, z ident. št. 25.E, vpisano v podvl.
št. 2120/25, k.o. Slape, dne 10. 9. 2008,
pod opr. št. Dn 11536/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, soinvestitorske pogodbe št.
MS 4/5 110/84 z dne 7. 5. 1984, sklenjene
med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD
Inženiring Ljubljana (kot prodajalcem) ter
Martinom in Vido Lugarič, oba Petrovičeva
15, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 25.E, vpisano
v podvl. št. 2120/25, k.o. Slape.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2008
Dn 32946/2008
Os-7066/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Infohit Computers, d.o.o., Verovškova ulica 58, Ljubljana, ki
ga zastopa direktor Aleksander Šemrl, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, parkirno mesto št. 25, v 1. kleti, Kare 1, na naslovu Štihova ulica 19, Ljubljana, z idnet. št. 55.E,
vpisano v podvl. št. 3798/55, k.o. Bežigrad,
dne 16. 7. 2009, pod opr. št. Dn 32946/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. BS 2/1 CO-399/90
z dne 12. 2. 1990, sklenjene med SCT
n.sol.o. Titova 38, Ljubljana (kot prodajalcem) in Intereuropo, Vojkovo nabrežje 32,
Koper (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 55.E, vpisano v podvl.
št. 3798/55, k.o. Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe o prodaji parkirnega mesta št. 239/93 z dne 10. 10. 1993,
sklenjene med Intereuropo mednarodno
špedicijo, transport in pomorsko agencijo d.d., Koper (kot prodajalcem) in Baznik
Rihardom, Štihova ulica št. 14a, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 55.E, vpisano v podvl. št. 3798/55,
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 9. 10. 2009
Dn 13807/2008
Os-7106/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, ki ga zastopa član uprave
mag. Željko Puljić, zaradi vknjižbe lastnin-
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ske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, parc. št. 1713/61,
v izmeri 2954,00 m2, vpisano v vl. št. 2426,
k.o. Dravlje, dne 2. 9. 2009, pod opr. št.
Dn 13807/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 26. 3. 1993,
sklenjene med prodajalcem Iskra-sistemi,
Podjetje za avtomatizacijo procesov d.o.o.,
Stegne 21, Ljubljana, in kupcem PTT podjetje Ljubljana, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana,
za nepremičnino parc. št. 1713/61, vpisano
v vl. št. 2426, k.o. Dravlje.
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 8. 10. 2009
Dn 23540/2008
Os-7112/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, parc. št. 151.S, vpisano v vl. št. 101, k.o. Ljubljana Mesto, dne
15. 9. 2009, pod opr. št. Dn 23540/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 671/79 z dne 12. 11. 1979,
sklenjene med prodajalcem Kladnik Rajkom, Gornji trg 6, Ljubljana, in kupovalko
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Ljubljana – Center, Gregorčičeva 7,
Ljubljana, za nepremičnino parc. št. 151.S,
vpisano v vl. št. 101, k.o. Ljubljana Mesto.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2009
Dn 22423/2008
Os-7118/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Komunalni biro d.o.o., Ljubljanska ulica
9, Maribor, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje na naslovu Ptujska ulica 23, Ljubljana, z ident. št. 36.E, vpisano v podvl. št. 2688/38, k.o. Bežigrad, dne
21. 9. 2009, pod opr. št. Dn 22423/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 27. 11. 2000, sklenjene
med prodajalcem RAP – Raiffeisen Leasing
d.o.o., Masarykova 17, Ljubljana, in kupcem
Komunalni biro d.o.o., Ljubljanska ulica 9,
Maribor, za nepremičnino, stanovanje na
naslovu Ptujska ulica 23, Ljubljana, z ident.
št. 36.E, vpisano v podvl. št. 2688/38, k.o.
Bežigrad.
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
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2009
Dn 31883/2008
Os-7211/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, ki jo po generalnem pooblastilu zastopa Ziherl Marko, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnine parc. št. 202/1, parc. št.
202/2 in parc. št. 202/3, vpisane v vl. št. 31,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 16. 9. 2009,
pod opr. št. Dn 31883/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe oziroma pogodbe o odškodnini št. 65/80 z dne
6. 3. 1980, sklenjene med Učak Alojzijo,
Rožna dolina c. X/25, Ljubljana, Prestotnik
Antonijo, Golniška 6, Kranj in Vidmar Valentinom, Kolizejska 22, Ljubljana (kot prodajalci) in Zavodom za urejanje stavbnih
zemljišč Vič p.o., Tomažičeva c. 10, Ljub
ljana (kot kupec), za nepremičnine, ki imajo
sedaj parc. št. 202/1, parc. št. 202/2 in parc.
št. 202/3, vpisane v vl. št. 31, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2009
Dn 11127/04
Os-7535/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zorana Šolaje, stanujočega Plintovec 9d, Zgornja
Kungota, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 1638/6, k.o.
Maribor – Grad, pod opr. št. Dn 11127/04,
28. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 04/2-550/132-Ga z dne
28. 12. 1965, sklenjene med prodajalcem
Zavodom za stanovanjsko in komunalno izgradnjo Maribor, Grajska ulica 7, ki ga je
zastopal v.d. direktorja Edo Žak in šef komerciale Janko Lampret, in kupovalko Veletrgovino »Tanin« Maribor, Jurčičeva ulica
8, ki jo je zastopal direktor Ivan Jamnikar,
s katero je prodajalec kupcu prodal poslovne prostore v pritličju ca. 138 m2 in v kletni
etaži ca. 73,42 m2, v poslovni zgradbi Maribor, Partizanska cesta 3 in 5.
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 Mariboru
dne 5. 11. 2009
Dn 14509/08
Os-7536/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,

v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Darje Progat, stanujoče Maistrova ulica
30, Maribor, ki jo zastopa Razmes d.o.o.,
Podgrajsova ulica 12, Maribor, po direktorju Borisu Faninu, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 1964/97, k.o. Spodnje Radvanje, pod
opr. št. Dn 14509/08, 28. 9. 2009 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 3269-752/39 z dne 27. 12. 1982, sklenjene med prodajalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, po pooblaščeni delovni organizaciji Staninvest Maribor,
Grajska ulica 7, Maribor, ki jo je zastopal
direktor Ivan Grauf, in kupovalko Darjo Progat, roj. 14. 7. 1957, stanujočo Maistrova
ulica 30, Maribor, s katero je prodajalka kupovalki prodala stanovanje št. 29, v III. nadstropju stavbe Stantetova ulica 32, Maribor,
parc. št. 1009, k.o. Spodnje Radvanje, in na
tem dovolila vknjižbo lastninske pravice za
kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 5. 11. 2009
Dn 6247/07
Os-7578/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Silve Preac, sedaj pokojne in nazadnje stanujoče Kamniška ulica 28, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini pripisani
v podvl. št. 1842/24, k.o. Koroška vrata, pod
opr. št. Dn 6247/07, dne 21. 10. 2009 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji in nakupu garažnega parkirišča št. 2 v stanovanjskem stolpiču
Kamniška ulica 28, Maribor, sklenjene med
prodajalcem GP Dravograd in kupcema Miranom Golecem in Marino Golec, sklenjene
leta 1971 in
– pogodbe o prodaji in nakupu garažnega parkirišča št. 2 v stanovanjskem stolpiču
Kamniška ulica 28, Maribor, sklenjene med
prodajalcema Miranom Golecem in Marino
Golec in kupcema Terezijo Krajnc in Viktorjem Krajncem, leta 1974.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 11. 2009
Dn 16254/06
Os-7579/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Kajti Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Roberta Tomaniča, stanujočega Ruska
ulica 15, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 3423/241, k.o. Tezno, pod opr. št.
Dn 16254/06, dne 14. 10. 2009 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
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– prodajne pogodbe št. 2030/92 z dne
20. 3. 1992, sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list Republike
Slovenije, št. 18/91) med prodajalko Občino
Maribor, ki jo je zastopal predsednik izvršnega sveta Anton Rous in kupcem Jožefom
Holerjem, EMŠO: 1303944500096, stanujočim Ruska ulica 15, Maribor, s katero je
prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 16
v V. nadstropju v stanovanjski hiši Ruska ulica 15, Maribor, parc. št. 426/1, k.o. Tezno in
na njem dovolila vknjižbo etažne lastninske
pravice na ime kupca;
– menjalne pogodbe z dne 8. 6. 1992
sklenjene med Jožefom Holerjem in Poldijem Lorenčičem, EMŠO: 2909953500278,
stanujočim Štantetova ulica 16, Maribor,
s katero je stanovanje št. 16 v V. nadstropju
v stanovanjski hiši Ruska ulica 15, Maribor,
parc. št. 426/1, k.o. Tezno, pridobil Poldi
Lorenčič in
– prodajne pogodbe z dne 10. 6. 1992
sklenjene med prodajalcem Poldijem Lorenčičem, EMŠO: 2909953500278, stanujočim Štantetova ulica 16, Maribor in kupcem Radoslavom Bakraćevićem, EMŠO:
2406939500506, stanujočim Kidričevo
naselje 6, Radenci, s katero je prodajalec
kupcu prodal enoinpolsobno stanovanje št.
16 v V. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Ruska ulica 15, stoječe na parc. št.
426/1, k.o. Tezno in na njem dovolil vknjižbo
lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 Mariboru
dne 6. 11. 2009
Dn 9994/08
Os-7580/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja RAP
– Raiffeisen Leasing d.o.o., Komenskega
ulica 12, Ljubljana, ki ga zastopa Alenka
Perovšek, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini pripisani podvl. št. 3423/128,
k.o. Tezno, pod opr. št. Dn 9994/08, dne
14. 10. 2009 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 3. 7. 1998,
sklenjene med prodajalko Vesno Malajner,
stanujočo v Mariboru, Štrekljeva ulica 66 in
kupovalko Andrejo Štancer Tomanič, EMŠO:
2507966505189, stanujočo v Mariboru, Bezenškova ulica 75, s katero je prodajalka
kupovalki prodala nepremičnino, stanovanje
št. 23 s kletno shrambo v VII. nadstropju
stanovanjske hiše, na naslovu Štrekljeva
ulica 66, Maribor, stoječe na parc. št. 426/1,
vl. št. E-2 B 128, k.o. Tezno in na njem dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist
kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 Mariboru
dne 6. 11. 2009

Dn 3094/2009
Os-6964/09
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 3094/2009 z dne 7. 9. 2009
uveden postopek za izbris stare hipoteke,
vknjižene za kreditno terjatev upnika Marjana Valenka na podlagi pogodbe o dolgoročnem kreditu z dne 1. 7. 1992, v znesku 3.435,00 DEM s pp, na nepremičninah:
parc. št. 117/2, 117/3, 117/4, 117/5, 117/6 in
117/7, vpisanih v vl. št. 160, k.o. Mala vas.
S tem oklicem se pozivajo hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
– ZZK-1 v treh mesecih od objave oklica vložijo ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 7. 9. 2009
Dn 899/09
Os-7361/09
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni začeti na predlog predlagateljice
Vlaste Frankovič, Godnje št. 1, Dutovlje,
o predlogu za izbris zastavne pravice in prepovedi odsvojitve oklicuje začetek postopka
za izbris stare hipoteke pri parc. št. 2444/4,
vpisani v vl. št. 596, k.o. Dutovlje, in sicer po
posojilni pogodbi z dne 25. 4. 1984, vknjižene zastavne pravice za posojilno terjatev
v znesku stotisoč dinarjev z 8% obrestmi in
pripadki v korist Jugoslovanske izvozne in
kreditne banke Beograd, Poslovne enote
Koper, na breme 1/2, last Frankovič Vlaste, Godnje št. 1, Dutovlje, vpis pod Dn št.
509/84, vloženo 16. 5. 1984.
Okrajno sodišče v Sežani poziva hipotekarne upnike oziroma zastavne upnike, da
v treh mesecih od objave tega oklica vložijo
ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 29. 10. 2009
Dn 1952/2009
Os-6789/09
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je s sklepom z dne 23. 9. 2009, Dn št.
1952/2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 17. 12. 1990, št.
AP-26/89-90, sklenjene med Kovaško industrijo Unior Zreče in Gradbeno industrijskim
podjetjem Ingrad Celje, kot prodajalcema,
ter Merx, blagovni center Celje, kot kupcem,
ki se nanaša na nepremičnino – št. 1.E, št.
83-1, v 1. etaži, Rogla 59, Zreče, vpisane
v vl. št. 448/1, k.o. Hudinja.
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 916/2009
Os-7159/09
Pri Okrajnem sodišču v Trbovljah se je
s sklepom z dne 18. 9. 2009 začel postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
10/93 z dne 11. 10. 1993, sklenjene med
Format d.o.o., Opekarna 22, Trbovlje, kot
prodajalcem, in Zafti Terezijo, Novi dom 46,
Trbovlje, kot kupcem, za stanovanje z ident.
št. 1871-3257-12.E, v IV. etaži stanovanjske
hiše, Novi dom št. 46, Trbovlje, s pripadajočima pomožnima prostoroma.
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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. 12.E – stanovanje
v 4. etaži, s prip. pomožnima prostoroma,
št. 12, v 1. etaži, z inter. št. 11, Novi dom 46,
Trbovlje, vpisani v podvl. št. 3447/12, k.o.
Trbovlje – je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist Mlinarič Mojce, Novi dom 46,
Trbovlje, do 1/2 in Mlinarič Luke, Gimnazijska cesta 6, Trbovlje, do 1/2. S tem oklicem
se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi-1 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 Trbovljah
dne 20. 10. 2009
Dn 1052/2009
Os-7160/09
Pri Okrajnem sodišču v Trbovljah se je
s sklepom z dne 18. 9. 2009 začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 24. 3. 1994,
sklenjene med Prašnikar Valburgo, Polje
10a, Zagorje ob Savi, kot prodajalko, in Rudniki rjavega premoga Slovenije, Trbovlje,
kot kupcem, za parc. št. 344, k.o. Zagorje
– mesto.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja RTH, Rudnik Trbovlje Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, izgubil.
Na navedeni nepremičnini parc. št. 344, k.o.
Zagorje – mesto, vpisani v podvl. št. 645,
k.o. Zagorje – mesto, je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist RTH, Rudnik
Trbovlje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, do celote. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim
odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški
knjigi-1 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 Trbovljah
dne 20. 10. 2009
Dn 1370/2009
Os-7251/09
Okrajno sodišče v Velenju je po okrajni
sodnici Danici Vezočnik Krajnc v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Marjana
Dackovića, Lopata 20/h, Celje, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine neznanega datuma, s katero
je EKO Elektrokovinarska oprema d.d., Štrbenkova 10, Velenje, odsvojila Gradbeno
industrijskemu podjetju Gradis Ljubljana,
TOZD GE Celje parc. št. 2453, 2454, 2430
in 2429, k.o. Velenje, na katerih je bil zgrajen poslovno-stanovanjski objekt z oznako
5.ES, Kardeljev trg 11, Velenje, vpisan sedaj
pri vl. št. 3409, k.o. Velenje.
Poslovni prostor, glede katerega teče
ta zemljiškoknjižni postopek, je del stavbe
z oznako 5.ES, k.o. Velenje, in je v zemljiški
knjigi tega sodišča vpisan pri vl. št. 3409/25,
k.o. Velenje, z oznako 25.E, nestanovanjski
del št. 25, v 1. etaži stavbe Kardeljev trg 11,
Velenje, v izmeri 24,23 m2.
Vknjižba lastninske pravice na poslovnem prostoru 25.E, k.o. Velenje, se zahteva
v korist osebe z imenom: Marjan Dacković,
Lopata 20/h, Celje, EMŠO: 1311950500599,
do celote.
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Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost zemljiškoknjižne listine neznanega datuma o odsvojitvi parc. 2453, 2454,
2430 in 2429, k.o. Velenje, oziroma popolnost podatkov o vsebini te listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini z oznako 25.E, k.o. Velenje,
v korist Marjana Dackovića, stanujočega Lopata 20/h, Celje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 21. 10. 2009
Dn 19385/2009
Os-7818/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Šalehar Simone, Jakšičeva ul. 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
stanovanje št. 35 v 9. nadstropju, na naslovu Jakšičeva ulica 2, z ident. št. 35.E,
vpisano v podvl. št. 3716/35, k.o. Bežigrad,
dne 4. 11. 2009, pod opr. št. Dn 19385/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Stanovanjsko zadrugo RTV Ljubljana
(kot prodajalcem) in Stepančič Brankom
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 35.E, vpisano v podvl. št. 3716/36,
k.o. Bežigrad.
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 17. 11. 2009
Os-7825/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Brdar Alojzije Jožefe, Papirniški trg
7, Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium,
d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 10, na naslovu Papirniški
trg 7, Ljubljana, z ident. št. 110.E, podvl.
št. 4679/27, k.o. Kašelj, dne 3. 11. 2009,
pod opr. št. Dn 27190/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Set d.d., Vevška (kot prodajalcem)
in Gradbenim podjetjem Gradis, Korytkova
ulica 2, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 110.E, vpisano v podvl. št. 4679/27, k.o. Kašelj,
– pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe z dne 26. 3. 1971,
sklenjene med gradbenim industrijskim
podjetjem Gradis, Korytkova 2, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Mlakar Jožo, Restavracijska 53, Vevče, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 110.E, vpisano v podvl. št. 4679/27, k.o.
Kašelj.
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2009
Dn 5363/2009
Os-7798/09
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Ireni Peer, s sklepom z dne 4. 11. 2009
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Babič Bernarde, Bistrica ob Sotli 46, Bistrica
ob Sotli, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 15. 10.
1992, št. 1785/1-06/92, sklenjene med Slovenskimi železnicami Ljubljana, p.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, kot prodajalko
in Martinom Tomincem ter Terezijo Tominc,
oba Trubarjeva 22, Celje, in aneksa št. 1,
z dne 4. 6. 1999, št. 1785/2-06/92 h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja,
št. 1785/1-06/92, z dne 15. 10. 1992, sklenjenega med Slovenskimi železnicami d.d.
Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana,
kot pravnim naslednikom prodajalca, in Martinom Tomincem, Trubarjeva 22, Celje, kot
kupcem in dedičem kupca Terezije Tominc.
Predmet navedenih listin je stanovanje št.
6, v izmeri 50,28 m2, v 2. nadstropju, v stanovanjski hiši, na naslovu Trubarjeva ulica
22, Celje (sedaj nepremičnina id. št. 15.E,
podvložek št. 2283/16, k.o. Celje).
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v zvezi
s 30. členom Zakona o zemljiški knjigi-1A
(Ur. l. RS, št. 45/08) 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 sodišče v Celju
dne 12. 11. 2009
Dn 12992/09
Os-7799/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Božislave Gerjevič, stanujoče Dravska ulica 7, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani v podvl. št.
1510/12, k.o. Maribor – Grad, pod opr. št.
Dn 12992/09, 8. 10. 2009 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 3194/93 z dne
13. 5. 1993 sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalko
Občino Maribor, ki jo je zastopal predsednik
Izvršnega sveta Anton Rous in kupovalko
Marinko Lukas, EMŠO: 2112953599477,
stanujočo Dravska ulica 7, Maribor, s katero je prodajalka kupovalki prodala stanovanje št. 5, v I. nadstropju stanovanjske hiše, Dravska ulica 7, Maribor, parc.
št. 2181/3, k.o. Maribor – Grad, in na tem
dovolila vknjižbo etažne lastninske pravice
na ime kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave oklica v Uradnem listu RS,
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 18. 11. 2009

Dn 13804/09
Os-7800/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Konrada Senčarja, stanujočega Zgornji Duplek
82b, Spodnji Duplek, ki ga zastopa odvetnik
Ivan Starčevič, Partizanska cesta 30, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah parc. št. 1105/3 in parc. št. 1105/5,
pripisanih vl. št. 3206, k.o. Pobrežje, v korist
predlagatelja do 1/2 celote in v korist Antonije Senčar, stanujoče Zgornji Duplek 82b,
Spodnji Duplek, pod opr. št. Dn 13804/09,
dne 22. 10. 2009 izdalo sklep o začetku
postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 10.
1998, sklenjene med prodajalko Ireno Hrastelj, roj. 18. 12. 1949, in Matejem Hrasteljem, roj. 30. 8. 1972, oba stanujoča Prešernova 29, Gornja Radgona, in kupovalko
Alojzijo Mareža, roj. 13. 5. 1925, stanujočo
Meljska ulica 37, Maribor, s katero sta prodajalca kupovalki prodala svoj idealni delež
1/6 pritličja hiše v Mariboru, Cesta XIV. divizije 2, na parc. št. 1105/1, pripisani vl. št.
176, k.o. Pobrežje, in dovolila, da se prodani idealni delež 1/6 nepremičnine parc.
št. 1105, k.o. Pobrežje, odpiše od njunih
nepremičnin vl. št. 176, k.o. Pobrežje, ter
pripiše nepremičninam iste k.o., ki so že
last kupovalke,
– pogodbe o uskladitvi zemljiško
knjižnega stanja z dejanskim z dne 27. 8.
2001, sklenjene med Joškom Ropičem, roj.
17. 9. 1954, stanujočim Spodnja Selnica
96a, Selnica ob Dravi, in Alojzijo Mažera,
stanujočo Mejna ulica 37, Maribor, v kateri
je Joško Ropič prenesel na Alojzijo Mažera
svoj delež (1/2 celote) nepremičnin parc.
št. 1105/3 in parc. št. 1105/5, pripisanih vl.
št. 176, k.o. Pobrežje, in dovolil, da se na
tem vknjiži lastninska pravica v korist Alojzije Mažera,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 12.
2001, sklenjene med prodajalko Alojzijo
Mažera, stanujočo Mejna ulica 37, Maribor, in kupcema Antonijo Senčar, roj. 29. 4.
1941, in Konradom Senčarjem, roj. 20. 6.
1942, oba stanujoča Zgornji Duplek 82b,
Spodnji Duplek, s katero je prodajalka kupcema prodala nepremičnini parc. št. 1105/5
in parc. št. 1105/3, pripisane vl. št. 176,
k.o. Pobrežje, in na tem dovolila vknjižbo
lastninske pravice v korist kupcev, vsakega
do 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem
mesecu od objave oklica v Uradnem listu
RS, 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 in
Antonije Senčar.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 11. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 2007/4604
Os-3419/09
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Mari Moravek v izvršilni zadevi upnika
Okrožno sodišče v Celju, Prešernova ulica
22, Celje – dostava, proti dolžniku Francu

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Novaku, Cesta v Laško 13, Celje – dostava,
zaradi plačila 70,94 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Francu Novaku, EMŠO:
0412957500419, se iz razloga iz 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), do končanja izvršilnega postopka oziroma dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, postavi začasnega zastopnika odvetnik Andrej Švencbir, Mariborska cesta 88,
3000 Celje.
Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 4. 2009
VL 75635/2008
Os-6625/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva
ulica 16, Celje, ki ga zastopa odv. Polona
Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka,
proti dolžniku Srečku Zidmaher, Borova vas
27, Maribor, ki ga zastopa odv. Valentin Rozman, Ciril-Metodov trg 9, Ljubljana, zaradi
izterjave 1.501,95 EUR, sklenilo:
dolžniku Srečku Zidmaher, Borova vas
27, 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 odvetnik Valentin Rozman, Ciril-Metodov trg
9, 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 26. 6. 2009
VL 43235/2008
Os-6627/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Tušmobil d.o.o. Resljeva
ulica 16, Celje, ki ga zastopa odv. Polona
Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka,
proti dolžniku Alojziju Pižmoht, Ulica mladih
borcev 2, Hrastnik, ki ga zastopa odv. Peter
Skubic, Cigaletova 7, Ljubljana, zaradi izterjave 780,11 EUR, sklenilo:
dolžniku Alojziju Pižmoht, Ulica mladih
borcev 2, Hrastnik, 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
odvetnik Peter Skubic, Cigaletova 7, Ljub
ljana.
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 30. 6. 2009
VL 43608/2008
Os-6644/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Tušmobil d.o.o. Resljeva ulica
16, Celje, ki ga zastopa odv. Polona Križaj
Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka, proti
dolžniku Silvu Robar, Starše 76b, Starše,
zaradi izterjave 808,85 EUR, sklenilo:

dolžniku Silvu Robar, Starše 76b, Starše,
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 odvetnik Matej Logar, Partizanska 20, 2000
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 19. 8. 2009
VL 88888/2008
Os-7041/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva ulica 16, Celje, ki ga zastopa odvetnica Polona
Križaj Krajnik, Šolska ulic 2, Škofja Loka,
proti dolžniku Dragu Kegljevič, Na Dobravi
3a, Miklavž na Dravskem polju, zaradi izterjave 1.089,18 EUR, sklenilo:
dolžniku Dragu Kegljevič, Na Dobravi 3a,
Miklavž na Dravskem polju, 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. Bojan Lakožič, Partizanska 24, 2000
Maribor.
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 24. 7. 2009
VL 42378/2008
Os-7048/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva ulica 16, Celje, ki ga zastopa odvetnica Polona
Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka,
proti dolžniku Jožetu Goltes, Klopce 28, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa odv. Bernard
Tajnšek, Stantetova ulica 27, Celje, zaradi
izterjave 2.287,99 EUR, sklenilo:
razreši se začasnega zastopnika odv.
Franca Repnik, Savinova 9, Celje, ki je bil
postavljen s sklepom z dne 30. 6. 2009.
Za začasnega zastopnika se postavi
odv. Bernard Tajnšek, Stantetova ulica 27,
Celje.
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. 9. 2009
VL 108315/2009
Os-7347/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice SKB d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, ki jo zastopa Željko Janjoš,
Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžnici Mariji
Jovanović, Ulica Moše Pijada 8, Maribor,
ki jo zastopa odv. Sergej Vladislav Majhen, Ul. talcev 1, Maribor, zaradi izterjave
395,70 EUR, sklenilo:
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dolžnici Mariji Jovanović, Ulica Moše
Pijada 8, 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 odvetnik Majhen Sergij Vladislav, Ul. talcev 1,
Maribor.
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 2. 10. 2009
VL 4692/2008
Os-7456/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic Slovenica
d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic,
zavarovalna družba, proti dolžniku Robertu
Koprivc, Zlateče pri Šentjurju 22, Šentjur,
zaradi izterjave 512,48 EUR, sklenilo:
razreši se začasnega zastopnika izvršitelja Sterle Danilo iz Celja, določenega
s sklepom z dne 30. 5. 2008.
Dolžniku Robertu Koprivc, Zlateče pri
Šentjurju 22, Šentjur, 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.
Gregorovič Jožko, C. Valentina Orožna 8,
3230 Šentjur.
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 1. 6. 2009
VL 49117/2009
Os-7457/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana, ki
ga zastopa Aleš Majcenovič, Ulica Kneza
Koclja 14, Maribor, proti dolžniku Francu
Kovačič, Vičanci 74, Velika Nedelja, zaradi
izterjave 459,04 EUR, sklenilo:
dolžniku Francu Kovačič, Vičanci 74, Velika Nedelja, 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.
Tomaž Alič, Osojnikova 3, Ptuj.
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 28. 9. 2009
VL 7966/2008
Os-7458/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
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dolžniku Miranu Ozimič, Partizanska cesta
9, Lenart v Slovenskih Goricah, zaradi izterjave 752,59 EUR, sklenilo:
dolžniku Miranu Ozimič, Partizanska cesta 9, 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 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 28. 9. 2009

stava, proti dolžniku Halilu Hodžič, Steletova
cesta 25, Kamnik, zaradi izterjave 780,27
EUR, sklenilo:
dolžniku Halilu Hodžič, Steletova cesta
25, Kamnik, 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.
Pejovnik Janez, Slovenska cesta 29, Ljub
ljana.
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 7. 10. 2009

VL 38284/2008
Os-7459/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic Slovenica
d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic,
zavarovalna družba, proti dolžnici Darinki
Narat, Hrastje Mota 38, Radenci, zaradi izterjave 1.160,51 EUR, sklenilo:
dolžnici Darinki Narat, Hrastje Mota 38,
Radenci, 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.
Gorazd Balažic, Glavna ulica 12, Lendava.
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 18. 5. 2009

VL 55434/2008
Os-7497/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria - dostava, ki jo zastopa Nina Grižonič, Celovška
cesta 182, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Petru Gramc, Šarhova ulica 32, Ljub
ljana - dostava, zaradi izterjave 1.790,63
EUR, sklenilo:
dolžniku Petru Gramc, Šarhova ulica 32,
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 odvetnica Mateja Maček, Kolodvorska 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 18. 5. 2009

VL 132263/2008
Os-7513/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Centurion finančne storitve
d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva ulica 24, Ljub
ljana, proti dolžnici Simoni Godina, Bergantova 12, Ljubljana, zaradi izterjave 2.613,62
EUR, sklenilo:
dolžnici Simoni Godina, Bergantova 12,
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.
Živan Mirčič, Medvedova 1, 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 28. 5. 2009

VL 13047/2008
Os-7462/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Centurion finančne storitve d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva ulica 24,
Ljubljana, proti dolžnici Tatjani Perc-Vargek,
Glinškova ploščad 8, Ljubljana, zaradi izterjave 1.562,02 EUR, sklenilo:
dolžnici Tatjani Perc-Vargek, Glinškova
ploščad 8, 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.
Igor Dernovšek, Tavčarjeva 6/I, 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 18. 5. 2009

VL 118656/2009
Os-7500/09
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 Jelenku
Miljić, Titova cesta 84, Senovo, zaradi izterjave 596,65 EUR, sklenilo:
dolžniku Jelenku Miljić, Titova cesta 84,
Senovo, 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 Kristina Jalovec, Cesta krških žrtev
6, Krško.
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. 10. 2009

VL 36549/2009
Os-7464/09
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

VL 49320/2008
Os-7504/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria - do-

d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Helena Živič, Ravne 1, Krško, proti dolžniku Nenadu Bogičević, Liminjanska
cesta 8, Portorož, zaradi izterjave 1.377,21
EUR, sklenilo:
dolžniku Nenadu Bogičević, Liminjanska
cesta 8, Portorož, 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.
Peter Mele, Resljeva 25, 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 28. 5. 2009

VL 54713/2009
Os-7514/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Centurion finančne
storitve d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva ulica
24, Ljubljana, proti dolžniku Nebadu Belak,
Cankarjeva ulica 4, Črnomelj, ki ga zastopa odv. Ivan Stošič, Kolodvorska ul. 7,
Ljubljana, zaradi izterjave 8.419,66 EUR,
sklenilo:
dolžniku Nebadu Belak, Cankarjeva ulica
4, Črnomelj, 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 Stošič, Kolodvorska ul. 7, 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 8. 7. 2009
VL 88732/2008
Os-7556/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska
ulica 18a, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Bojana Potočan – odvetništvo, Dalmatinova

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku Sebastjanu
Cimirotić, Skopska ulica 2, Ljubljana, zaradi izterjave 306,73 EUR, sklenilo:
dolžniku Sebastjanu Cimirotiću, Skopska
ulica 2, 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.
Maher Zlata, Mestni trg 21, 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 18. 5. 2009
VL 27710/2008
Os-7557/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria
– dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria
– dostava, proti dolžniku Medu Bebanović, Bevško 11, Trbovlje, zaradi izterjave
1.253,16 EUR, sklenilo:
dolžniku Medu Bebanović, Bevško 11,
Trbovlje 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 odvetnik Marovt Zmago, Rozmanova ulica 12,
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. 5. 2009
VL 37279/2009
Os-7560/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Metalka stanovanjske storitve
d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, proti
dolžnici Viktoriji Krovinović, Cesta na Bokalce 51, Ljubljana - dostava, Ljerko Krovinović, Celovška cesta 140, Ljubljana, zaradi
izterjave 818,31 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku Ljerku Krovinović, Celovška cesta 140, 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.
Mitja Pavčič, Čufarjeva ulica 4, 1000 Ljub
ljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2009
VL 27516/2009
Os-7562/09
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 Zoranu Mičunović, Gorkičeva ulica
018, Ljubljana, zaradi izterjave 789,21 EUR,
sklenilo:
dolžniku Zoranu Mičunović, Gorkičeva
ulica 018, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
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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 Sluga Brane, Cigaletova 7, 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 19. 10. 2009

konitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti
ima začasna zastopnica od dne postavitve
in vse do takrat, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 9. 10. 2009

VL 101792/2008
Os-7563/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Domplan, d.d., Bleiweisova
cesta 14, Kranj, proti dolžnikoma Andreu
Muller, Zavratec 10, Studenec, Martinu Pavlič, Kidričeva cesta 3, Kranj, zaradi izterjave 230,49 EUR, sklenilo:
dolžniku Andreu Mullerju, Zavratec 10,
Studenec, 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. Gorazd Pipan, Heroja Maroka 17, 8390
Sevnica.
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 9. 10. 2009

IV D 3254/2008
Os-6890/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Tomažu Špolarju, sinu Ivana, roj. 22. 6. 1953, umrlem
3. 11. 2008, nazadnje stanujočem Šišenska
cesta 43, Ljubljana, državljanu Republike
Slovenije.
Sodišču niso znani dediči II. in III. dednega reda po zapustniku (dediči I. dednega
reda so se namreč dedovanju odpovedali),
predvsem zap. brat Matjaž Šolar in zap.
polsestra Mojca Narat (s katerih ne rojstnih,
ne podatkov prebivališča sodišče ne razpolaga), zato sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine po pok. Tomažu Špolarju, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica v Uradnem listu
Republike Slovenije. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi bo takrat razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2009

I 291/06
Os-7190/09
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika Nova kreditna banka Maribor d.d. področje Nova Gorica, Kidričeva 11,
Nova Gorica, zoper dolžnika Duško Pejić,
sedaj neznanega bivališča (prej Miren 121),
zaradi izterjave 2.757,60 EUR s pp, izven
naroka dne 17. 8. 2009 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
se dolžniku Dušku Pejiću, neznanega bivališča, postavi začasni zastopnik odvetnik
Gregor Veličkov iz Nove Gorice, Gradnikove
brigade 4, ki bo dolžnika zastopal v izvršilni
zadevi z opr. št. I 291/06, vse dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 8. 2009
P 247/2009
Os-6917/09
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
pravdni postopek tožeče stranke Javnega jamstvenega in preživninskega sklada
Republike Slovenije, Kotnikova ulica 28,
Ljubljana, zoper toženo stranko Mileno Korošec, Potrčeva cesta 50/a, Ptuj, zaradi
plačila 746,58 € s pp. Sodišče je v zadevi
na podlagi predloga tožeče stranke v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku toženi stranki postavilo začasno zastopnico odvetnico
Slavko Grabrovec Junger, Krempljeva 6,
Ptuj.
Začasna zastopnica ima v postopku opr.
št. P 247/2009 vse pravice in dolžnosti za-

Oklici dedičem

Oklici pogrešanih
N 190/2008
Os-6985/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
nepravdni postopek predlagajoče stranke
Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana,
zoper nasprotno udeleženko Josefino Sofio
Mario Korn, katero zastopa skrbnik za poseben primer Boštjan Lavrič, Zg. Stranje 43/A,
Stahovica, zaradi ugotovitve smrti.
Pri nepremičninah parc. št. 1138, vl. št.
258, k.o. Negastrn je še vedno vknjižena
kot lastnica Josefina Sofia Maria Korn. Po
navedbah predlagajoče stranke glede na
podatke matičnega urada in izpiska iz matičnega registra o rojstvu ni podatkov, da bi
nasprotna udeleženka Josefina Sofia Maria
Korn umrla, glede na datum rojstva pa je velika verjetnost, da je nasprotna udeleženka
mrtva. Prav tako skrbniku za poseben primer niso znane posebne okoliščine v zvezi
s smrtjo nasprotne udeleženke ter soglaša,
da je nasprotna udeleženka verjetno glede
na datum rojstva umrla
V skladu z drugim odstavkom 85. člena
v zvezi s 95. členom Zakona o nepravdnem
postopku sodišče poziva Josefine Sofie Marie Korn, da se oglasi, in tudi vse, ki kaj vedo
o njenem življenju, da to sporočijo sodišču
v roku 15 dni po objavi tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče razglasilo Josefine
Sofie Marie Korn za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2009
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N 49/2009
Os-6792/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Gorazda
Kotnika, Mihalovec 41, Dobova, ki ga zastopa odvetnik Ljubo Kolbl iz Maribora, zaradi
razglasitve za mrtvega Jakoba Fabjančiča,
roj. 31. 7. 1880 v Hrpeljah 37, sin Mihaela
Fabjančiča in Ane Fabjančič roj. Mezgec,
neznanega bivališča.
O pogrešanem že več kot pet let ni glasu in naj bi po navedbah predlagatelja pred
osemdesetimi leti odpotoval v Ameriko od
koder se naj ne bi več oglasil.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešanem Jakobu Fabjančiču in njegovem življenju, 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 2. 10. 2009
N 46/2009
Os-7597/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Ede Cokan, Kraljeva 19, Koper, ki jo zastopa Majda
Škrlj odvetnica v Sežani, zaradi razglasitve
nasprotnega udeleženca Edvarda Pegana,
Avber 37, Sežana, za mrtvega.
Nasprotni udeleženec je bil rojen 25. 10.
1929, očetu Jožefu in materi Antoniji, roj.
Pirjavec, je stanoval v Avberju 37, Sežana,
leta 1956 se je nahajal v Bolnišnici za duševno bolne v Begunjah pri Bledu, drugih
podatkov o pogrešancu ni. Zadnje poročilo
o pogrešancu predstavlja sklep o dedovanju
z dne 27. 12. 1956 ter vpis v zemljiško knjigo
dne 17. 5. 1961. Po tem datumu o pogrešancu ni nobenega poročila.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o pogrešancu 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 pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 11. 2009
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Burek Almir, Cesta talcev 18, Velenje,
zavarovalno polico, št. 50500007771,
izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d.
gnr-309729
Hamberger Nada, Cesta komandanta
Staneta 9, Medvode, zavarovalno polico,
št. 50500013625, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnl-309760
Škvorc Silvo, Pod Trško goro 15,
Novo mesto, zavarovalno polico, št.
50500022768, izdala zavarovalnica KD
Življenje zavarovalnica d.d. gnq-309730

Spričevala preklicujejo
Abe Irena, Mengeška cesta 32, Trzin,
maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana. gnn-309783
Ayvazyan Vahan, Za progo 7 d, Ljubljana,
indeks, št. 18091232, izdala FF v Ljubljani.
gnv-309775
Barborič Jernej, Alme Karlinove 52,
Celje, spričevalo 4. razreda OŠ Frana Roša,
izdano leta 2003. gny-309772
Begić Azra, Reboljeva ulica 11, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Izobreževalnega
centra Cene Štupar Ljubljana. gnw-309774
Bertalanič Nina, Černelavci, Liskova 36,
Murska Sobota, maturitetno spričevalo in
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 2001, 2002 in 2003.
gnv-309800
Crnkić Ernest, Hrušica 69, Hrušica,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje šole Jesenice – strojnik
mehanik, izdano leta 1999 in 2000.
gnr-309779
Crvič Radovan, Sp. Kamenščak 45,
Ljutomer, diplomo Srednjega šolskega
centra Murska Sobota, izdana leta 1986.
gnc-309744
Čeru Garden, Stare sledi 15, Prevalje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta 1994.
gno-309732
Čopič Janja, Predmeja 148/A, Ajdovščina,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina, izdano leta 2000, izdano na ime
Bizjak Janja. gnt-309727
Fidler Jure, Breg 169, Polzela, spričevalo
1. letnika Poslovno komercialne šole v Celju,
izdano leta 2001. gnh-309789
Galina Hozjan Valerija, Kovski vrh 3,
Škofja Loka, spričevalo 7. razreda OŠ
Poljane, št. 1064/08, izdano leta 2008,
izdano na ime Hozjan Maša. gnm-309809
Galina Hozjan Valerija, Kovski vrh 3,
Škofja Loka, spričevalo 8. razreda OŠ
Poljane, št. 1452/09, izdano leta 2009,
izdano na ime Hozjan Maša. gnl-309810
Gonza Tej, Dobeno 19a, Mengeš,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske

šole in Gimnazije Ljubljana, izdano leta
2009. gne-309742
Gregorič Ivanka, Prvačina 17, Prvačina,
spričevalo o zaključnem izpitu Upravnoadministrativna šola Nova Gorica, izdano
leta 1983. gnn-309733
Hribar Urška, Tržaška cesta 359,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Bežigrad,
izdano leta 2007. gnm-309759
Ipavec Marko, XXX. divizije 20, Portorož
– Portorose, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Piran Antonio Sema, izdano leta 2005.
gnk-309761
Ipavec Marko, XXX. divizije 20, Portorož
– Portorose, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Piran Antonio Sema, izdano leta 2007.
gnj-309762
Ivanić Uroš, Zabukovje nad Sevnico 27,
Sevnica, spričevalo 2. letnika ETŠ Brežice.
gny-309797
Jureš Barbara, Boreci 15/a, Križevci pri
Ljutomeru, indeks, št. 32040354, izdala
Naravoslovna tehnična fakulteta Ljubljana.
gnr-309804
Kožar Dejan, Idrija pri Bači 58, Tolmin,
spričevalo 8. razreda OŠ Maksa Pleteršnika
Pišece, izdano leta 2000. gnq-309755
Lokovšek Barbara, Janežičeva pot 2,
Celje, maturitetno spričevalo Šolskega
centra Boris Kidrič, izdano leta 1982, izdano
na ime Šibanc. gnk-309786
Loštrek Jure, Rovte 94, Logatec,
spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije Ledina
Ljubljana. gng-309765
Malovrh Urška, Loka 104, Tržič,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole
v Kranju, izdano leta 1994, izdano na ime
Eržen Urška. gnq-309780
Miklavčič Tadej, Bevkova ulica 5, Litija,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2001. gnb-309770
Mohar Ana, Brezje 31, Dobrova,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2009. gnn-309808
Mramor Mojca, Casermanova ul. 3,
Cerknica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje agroživilske šole, izdano leta 2005,
izdano na ime Mele Mojca. gnb-309745
Novakovič Dario, Cesta 24. junija 33,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani. gnm-309784
Novakovič Dario, Cesta 24. junija
33, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Ekonomske šole Ljubljana. gns-309803
Petrovč Lea, Brezje 46, Brezje, spričevalo
3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 2006. gnu-309776
Pezdirc Marina, Ulica Belokranjskega
odreda 2, Črnomelj, spričevalo od 1. do 5.
letnika SŠ Črnomelj – Srednja poklicna in
strokovna šola, izdano leta 1995 do 1999,
izdano na ime Stanić. gnc-309769
Pirc Ivana, Rostoharjeva 28/a, Krško,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Novo
mesto, izdano leta 2009. gnz-309771
Pirc Podobnik Timotej, Cesta dr.
Tineta Zajca 10, Kamnik, spričevalo 1.

letnika Gimnazije Šiška, izdano leta 2008.
gnz-309746
Planinšič Jani, Pod gradom 26a,
Podvelka, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske
šole
Slovenj
Gradec.
gnu-309726
Plevnik Viljem, Kozjanska cesta 8,
Sevnica, spričevalo OŠ Stane Žagar Kranj,
izdano leta 1987. gno-309807
Primec Primož, Sela 13, Dolenjske
Toplice, spričevalo 4. letnika Ekonomske
šole Novo mesto, izdano leta 2004.
gni-309813
Primec Primož, Sela 13, Dolenjske
Toplice, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Novo mesto, izdano leta 2003.
gnh-309814
Primec Primož, Sela 13, Dolenjske
Toplice, maturitetno spričevalo Ekonomske
šole Novo mesto, izdano leta 2004.
gnj-309812
Rifelj Nena, Prelovškova ulica 9,
Mengeš, diplomo Srednje vzgojiteljske šole
in Gimnazije Ljubljana, izdano leta 1997.
gnd-309793
Rop Matjaž, Gradež 10, Turjak, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevala od 1. do 3.
letnika Srednje poklicne in strokovne šole
Bežigrad. gnz-309796
Rozman Vinko, Gornje Lakovnice 76,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehniške in zdravstvene šole Novo
mesto, izdano leta 1996. gnw-309749
Seifert Ana, Bizjanova ulica 12, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Škofijske klasične
gimnazije, izdano leta 2006. gnz-309721
Šalamun Mateja, Grabe pri Ljutomeru
10, Križevci pri Ljutomeru, spričevalo 4.
letnika Gimnazije Murska Sobota, izdano
leta 2003. gnf-309791
Šalamun Mateja, Grabe pri Ljutomeru
10, Križevci pri Ljutomeru, potrdilo o maturi
Gimnazije Murska Sobota, št. GII-142,
izdano leta 2003. gne-309792
Šečkanovič Ermin, C. Alojza Travna 17,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Jesenice, izdano leta 2006.
gnd-309768
Škofic Tina, Tupaliče 35a, Preddvor,
spričevalo 2. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Kranj, izdano leta 2006.
gns-309728
Šmitran Dario, Preglov trg 5, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, Roška cesta 2, izdano leta
2007. gnp-309806
Šoberl Matevž, Kapucinski trg 11, Škofja
Loka, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
poklicne in strokovne šole Bežigrad –
prometni tehnik, izdano leta 2001, 2003 in
2004. gnu-309801
Švab Petra, Zazid 24, Črni Kal, indeks,
SPEŠ Koper leto izdaje 2007. gnl-309785
Uhan Alojzij, Dol. Nemška vas 29,
Trebnje, spričevalo Izobraževalnega centra
za tehniško stroko Novo mesto, št. 3688,
izdano leta 1978. gng-309790
Vahter Vanja, Zasavska cesta 10,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnik
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ter zaključno spričevalo Srednje agroživilske
šole, izdano leta 1990, 1991, 1992 in 1993.
gnd-309718
Žižek Marko, Pernetova 16, Trzin,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Domžale,
Poklicne in strokovne šole ter spričevalo
o zaključnem izpitu, izdano leta 1998.
gnv-309725

Drugo preklicujejo
Antić Nina, Vrstna ulica 6, Notranje Gorice,
študentsko izkaznico, št. 1H10260152,
izdala Višja šola B2. gnx-309723
Avtoprevoznik Vidmar Jože s.p., Velike
Lese 1, Krka, licence na ime Pranić Ivica,
številka licence 8005/MJ/19/2/1432/2008,
veljavnost od 22. 2. 2008 do 27. 1. 2009.
gnb-309720
Baler Štefan, Bakovci, Ribiška 30,
Murska Sobota, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500006594000, izdal Cetis
Celje. gnh-309764
Belšak Tadeja, Vrablova ulica 26,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 01004117,
izdala Pedagoška fakulteta. gnc-309719
Boris Arnuš s.p., Nad kanalom 6, Miklavž
na Dravskem polju, licence, št. 005554/001,
za vozilo Scania R 164 LB z registrsko
številko MB D0-24K. gnx-309748
Čakš Sašo, Dvor 40, Šmarje pri Jelšah,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu, št. 620196,
izdano pri Ministrstvu za promet, leta 2008.
gno-309782
Čuk Špela, Selo 20/a, Vodice, študentsko
izkaznico, št. 92081018, izdala Fakulteta za
humanistične študije Koper. gnx-309798
Dark Trans, d.o.o., Šalara 027, Koper –
Capodistria, licenco za tovorno vozilo, št.
GE004241/02607/020x. gnx-309773
Dekempeneer Charlotte, Cesta na Brdo
10a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
70071272, izdala Pravna fakulteta Ljubljana.
gnu-309751
Fležar Urša, Ulica bratov Bezlajev
69, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
71090169, izdala Biotehniška fakulteta
Ljubljana. gns-309778
Gobec Jožef s.p., Sončna ulica 6, Šmarje
pri Jelšah, licenco, št. 010895/BGD64-53514/2005, za vozilo z reg. št. CE KL-662.
gnb-309795
Gorenje, d.d., Partizanska 12, VelenjeGorenje, Bill of Lading, dovolilnice, izdane
26. 8. 2009 v Šanghaju, oznaka države
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CN, država Kitajska, št. dovolilnice
CPL09200002355. gny-309722
Hudobivnik Štefan, Krakovo 46, Naklo,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu, št. 610358,
izdano leta 1997 na Ministrstvu za promet.
gnk-309815
Intereuropa, Globalni logistični servis,
delniška družba, 6000 Koper, Vojkovo
nabrežje 32, preklicuje štampiljko z
naslednjo vsebino: INTEREUROPA d.d.
Filiala Celje 27. Ob-7788/09
Ivanić d.o.o., Benčičeva 8, Koper –
Capodistria, dovolilnice za državo BiH,
oznaka države 070/11, številka dovolilnic:
1006397 in 1006609. gns-309753
Jelenc Turist d.o.o, Dolenja vas 78,
Selca, dovolilnici za državo Rusijo, oznaka
države 643/09, številka dovolilnic 0654775
in 0654774. gnf-309741
Jovančević Dragana, Delakova ulica
16, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
18080317, izdala Filozofska fakulteta.
gnt-309777
Kozamernik Boris, Cesta na Dobravo
35, Sevnica, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-6378-00/94, izdala
Uprava RS za pomorstvo. gnd-309743
Krmac Marinka, Ulica borcev NOB 14,
Portorož – Portorose, študentsko izkaznico,
št. 09992489, izdala Fakulteta za pomorstvo
in promet. gnk-309811
Kurbus Damijan, Sovjak 21B, Sveti Jurij
ob Ščavnici, orožni list, št. OL00032276.
gnv-309750
Manfreda Dejan, Kal nad Kanalom 106,
Kal nad Kanalom, študentsko izkaznico, št.
23040311, izdala Fakulteta za strojništvo.
gng-309740
Milić
Nikola,
Prekmurska
ulica
48, Maribor, delovno dovoljenje, št.
04244252506. gne-309767
Mrak Gašper, Velike Brusnice 60/a,
Brusnice,
študentsko
izkaznico,
št.
23070566, izdala Fakulteta za strojništvo
Ljubljana. gnt-309802
Odvetnik Did Mušinović, Tržaška
2, Ljubljana, štampiljko Odvetnik Did
Mušinović, 1000 Ljubljana, pravokotne
oblike. gnn-309758
Ozimič Jožef s.p., Zgornja Bistrica 73,
Slovenska Bistrica, licenco, št. 007837/004,
za vozilo M.A.N. z reg. št. MB V6-22K.
gni-309788
Peran Željko, Rižana 40, Dekani,
pomorsko izkaznico, št 1688. gnp-309781
Petrovič Polona, Vrvarska pot 7, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 18070171, izdala
Filozofska fakulteta. gnw-309724

Planovšek Robert s.p., Šmartno ob Dreti
1, Šmartno ob Dreti, potrdila za voznike
št. 009244/BL-D45-3-4201/2008, izdala
Obrtna zbornica Slovenije dne 7. 7. 2008,
velja do 8. 7. 2009, na ime Brkić Suljo.
gnj-309737
Planovšek Robert s.p., Šmartno ob Dreti
1, Šmartno ob Dreti, potrdila za voznike, št.
009244/BGD045-2-6420/2008, izdano dne
3. 11. 2008, velja do 26. 10. 2009, izdala
Obrtna zbornica Slovenije na ime Srđan
Krstić. gny-309747
Podlogar Katarina, Peruzzijeva ulica
13, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 20060267, izdala Pravna fakulteta.
gnp-309756
Pogačnik Brigita, Dolenja vas 56, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 71090288,
izdala Biotehniška fakulteta. gnt-309752
Potokar Ana, Mala Račna 40, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 01008143, izdala
Pedagoška fakulteta. gni-309738
Pristovšek Manja, Ul. 25. maja 12, Ptuj,
delovno knjižico. gnw-309799
Rajterič Marija, Tunjice 42, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 01004027, na ime
Gerbec Marija, izdala Pedagoška fakulteta.
gnk-309736
Resnik Christian, Na Gaju 39, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
tehničnih strok Šiška. gni-309763
Stanković Bojan, Prekmurska ulica
48, Maribor, delovno dovoljenje, št.
04244252507. gnf-309766
Stayeria d.o.o., Podgorje ob Sevnični
012A, Zabukovje, dovolilnico za Hrvaško z
oznako 191/11, št. 0003010. gnc-309794
Sudaš Danijela, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19451839,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnq-309805
Šink Janez, Križna gora 12, Škofja Loka,
orožni list, št. 354/OL 6710. gnq-309734
Šubic De Brea Sely, Partizanska cesta
43, Škofja Loka, orožni list, št. 22/OL6781.
gnl-309735
Tomažič Aljaž, Toneta Melive 12,
Slovenske Konjice, dijaško izkaznico, izdala
Srednja elektro-računalniška šola Maribor,
št. 0005970378. gnp-309731
Tomšič Uroš, Petelinje 58, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 63040300, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gno-309757
Zavadlal Jožef, Križ 83, Sežana, orožni
list, št. OL0002991, reg. št. OO480000449,
izdala UE Sežana. gnj-309787
Žvipelj Tomaž, Železna cesta 10a,
Ljubljana, orožni list, št. OL0020691.
gnh-309739
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VSEBINA

Javni razpisi

2955

Javne dražbe

2967

Razpisi delovnih mest

2978

Druge objave

2980

Evidence sindikatov

2989

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Nasprotni predlogi

2990
2990
2990
2993
2993

Zavarovanja terjatev

2994

Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

2995
2995
2995
2998
3001
3001

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

3003
3003
3003
3004

Stran

3005

Stran

3006 /
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ZAKON O NEPRAVDNEM POSTOPKU
(ZNP)
neuradno prečiščeno besedilo, z uvodnimi
pojasnili dr. Vesne Rijavec in dr. Andreja Ekarta
ter stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška
Izšel je dolgo pričakovani Zakon o nepravdnem postopku
(ZNP) z uvodnimi pojasnili avtorjev dr. Vesne Rijavec, redne
profesorice na katedri za civilno, primerjalno in mednarodno
zasebno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru,
in dr. Andreja Ekarta, asistenta za področje civilnega prava.
V uvodnih pojasnilih avtorja podajata sistematičen pregled
Zakona o nepravdnem postopku in pojasnjujeta vpliv
materialnih zakonov na ZNP.

N A R O Č I L N I C A

Cena: 38 EUR
Leto izdaje: 2009
ISBN: 978-961-204-444-2
Število strani: 110
Dimenzija: 14 cm × 20 cm
Vezava: mehka vezava

Poleg uvodnih pojasnil knjiga vsebuje tudi stvarno kazalo
mag. Janeza Topliška.

ZAKON O NEPRAVDNEM POSTOPKU (ZNP)
• mehka vezava

38 €

cena:
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