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Leto XIX

Javni razpisi
Št. 6712-4/2009
Ob-8220/09
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP
in 15/03 – ZOPA) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev
letnega programa športa (Uradni list RS, št.
95/99, 11/06), objavlja Ministrstvo za šolstvo
in šport
javni razpis
za zbiranje predlogov za izbor izvajalcev
in sofinanciranje vsebin
ter razvojnih in strokovnih nalog
letnega programa športa na državni
ravni v Republiki Sloveniji v letu 2010
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega program
športa na državni ravni (Uradni list RS, št.
6/07, 86/08 in 51/09).
3. Predmet javnega razpisa so naslednje
vsebine ter strokovne in razvojne naloge
v športu:
A) Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
– športni oddelki v osnovnih šolah,
– športni oddelki v gimnazijah,
– športni oddelki v srednjih strokovnih in
poklicnih šolah,
– medfakultetna tekmovanja v izbranih
športnih panogah,
– 80-urni programi v izbranih športnih
panogah,
– program univerziade,
– priprave in nastopi mlajših in mladinskih reprezentanc na evropskih in svetovnih
prvenstvih, Evropskem olimpijskem festivalu
mladih, Mladinskih športnih igrah Alpe Jadran in Mladinskih igrah treh dežel,
– štipendije nadarjenih športnikov.
B) Vrhunski šport
– priprave in nastopi reprezentanc, vrhunskih športnikov na evropskih in svetovnih prvenstvih,
– nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov,
– tekmovanja športnikov.
C) Športna rekreacija
– načrtovanje in izpeljava propagandne
aktivnosti v športni rekreaciji (celovita nacionalna propaganda),
– programi na področju športne rekreacije na državni ravni, ki imajo za cilj po-

večanje števila gibalno/športno dejavnega
prebivalstva,
– informiranje o športu v medijih, informatika v športu in novi eksperimentalni programi na področju športne rekreacije.
D) Šport invalidov
– vključevanje in sodelovanje športnikov
invalidov v mednarodnih organizacijah ter
priprave in udeležba na mednarodnih tekmovanjih.
E) Razvojne in strokovne naloge v športu:
– spremljanje pripravljenosti športnikov
in svetovanje treninga,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih
poživil in postopkov,
– delovanje:
– nacionalnih panožnih športnih zvez,
– športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti
v športu, na državni ravni na področju športne rekreacije,
– športnih zvez na državni ravni na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov,
– zamejskih športnih zvez ter
– zvez in zavodov na državni ravni,
ki opravljajo strokovne in razvojne naloge
v športu,
– mednarodna dejavnost v športu.
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa športa na državni
ravni v letu 2010, so za razpisane vsebine
ter razvojne in strokovne naloge določeni
v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 6/07, 86/08 in 51/09).
5. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za
šolstvo in šport za leto 2010 in je na razpolago za sofinanciranje navedenih vsebin
ter razvojnih in strokovnih nalog v športu je 7.904.350 EUR in sicer: iz PP 5619
Šport otrok in mladine ter športna rekreacija 2.780.050 EUR, iz PP 7100 Program
vrhunskega športa 4.228.300 EUR in iz PP
7159 Strokovne in razvojne naloge v športu 896.000 EUR. Dokončna višina sredstev
bo določena po sprejetju Letnega programa
športa na državni ravni v RS za leto 2010 na
Vladi Republike Slovenije.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, do najkasneje 7. ja-

nuarja 2010. Šteje se, da je vloga prispela
pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
priporočeno ali do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Vloga
mora biti predložena v zapečatenem ovitku,
ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – LPŠ 2010
(6712-4/2009)«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga
mora biti dostavljena skupaj z zahtevano
dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne
bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so
del razpisne dokumentacije, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 11. januarja
2010. Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja
prijav.
10. Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati
obrazce preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnem naslovu www.mss.gov.si.
Za dodatne informacije lahko predlagatelji
pokličejo Ksenijo Predikaka (01/400-53-53).
Predlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije. Za pomoč pri vnosu
podatkov v spletno aplikacijo se predlagatelji lahko obrnejo na mag. Saša Grujiča
(01/434-23-97). Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce
ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce
prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7.
točko razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 460/09
Ob-8242/09
Ministrstvo za zunanje zadeve na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni
list RS, št. 199/09) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08) objavlja »Javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne
pomoči v letih 2010 in 2011«.
Rok za oddajo vlog je 15. januar 2010,
do 14. ure. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za javno upravo.
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Naročite jo lahko na tel. 01/478-66-62, vsak
delavnik med 10. in 12. uro ali preko e-naslova: jasna.grgic@gov.si.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Št. 632/09
Ob-8259/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08
in 94/09 – Odl. US) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list
RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja
javni ciljni razpis
za izbor izvajalca programa
izobraževanja vodstvenih kadrov
v javnih zavodih na področju kulture
iz managementa
(v nadaljevanju: razpis, oznaka
JCR IZOBR 2010–2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
1. Predmet in področje razpisa: predmet
razpisa JCR IZOBR 2010–2011 je sofinanciranje dvoletnega izobraževanja vodstvenih
kadrov v javnih zavodih na področju kulture
iz managementa.
2. Cilji razpisa
Ministrstvo za kulturo bo izobraževanje
vodstvenih kadrov v javnih zavodih na področju kulture iz managementa podpiralo
v skladu s ciljem resolucije o Nacionalnem
programu za kulturo 2008–2011: »posodobitev javnega kulturnega sektorja s pomočjo
kakovostno usposobljenega kadra za upravljanje v kulturi.«
Sofinanciranje je namenjeno podpori
izvajalca izobraževanja vodstvenih kadrov
v javnih zavodih na področju kulture iz managementa, ki s predložitvijo programa izobraževanja zagotavlja izpolnjevanje ciljev
celovitega izobraževanja vodstvenih kadrov
za kakovostno upravljanje v kulturi.
3. Pomen izrazov:
»Izvajalec« je izobraževalna institucija
registrirana za dejavnost izobraževanja ter
izvaja programe izobraževanja v managementu (v nadaljevanju: upravičena oseba).
»Program izobraževanja v managementu« je celovit program, ki vključuje izobraževanje vodstvenih kadrov v javnih zavodih na
področju kulture na področju managementa
(finance, organizacija, upravljanje s kadri,
marketing, idr.) in upošteva specifičnosti
managementa v kulturi.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
– Na razpis se lahko prijavijo izvajalci
programov izobraževanja (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
1. so pravne osebe registrirane v Republiki Sloveniji za izobraževalne dejavnosti
(obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti
v zahtevanem roku);
2. vsaj tri leta izvajajo programe izobraževanja na področju managementa (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o realizaciji in izpolnjevanju pogojev za
triletno obdobje);
3. zagotavljajo celovit program izobraževanja vodstvenih kadrov v javnih zavodih
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na področju kulture na področju managementa, ki vključuje vse pomembne vidike
usposabljanja upravljanja v kulturi (finance,
organizacija, upravljanje s kadri, marketing,
idr.) (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja);
4. so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Ministrstva za kulturo v letih 2007,
2008 ali 2009, izpolnjevali vse pogodbene
obveznosti do ministrstva (podlaga za ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti
je arhivirana dokumentacija Ministrstva za
kulturo za leta 2007, 2008 in 2009; obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
5. predlagajo program izobraževanja,
katerega zaprošeni znesek financiranja ne
presega najvišje možne višine zaprošenih
sredstev (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
6. dovoljujejo obdelavo podatkov za
namen javnega razpisa ter statistične obdelave ter dovoljujejo objavo o rezultatih
razpisa in financiranja na spletni strani Ministrstva za kulturo, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov (originalna
izjava predlagatelja).
5. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji programov (upravičene osebe), ki poleg
splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne
pogoje:
– zagotavljajo vrhunsko usposobljene
predavatelje s področij managementa;
– zagotavljajo obseg izobraževanja v obsegu najmanj 360 študijskih ur v letih 2010
in 2011;
– zagotavljajo možnost prilagoditve izobraževalnega procesa delovnim obremenitvam vodstvenih kadrov v javnih zavodih;
– zagotavljajo izvedbo procesa izobraževanja v letih 2010 in 2011 in njegov zaključek v letu 2011;
– v letih 2010 in 2011 zagotavljajo izvedbo procesa izobraževanja za predvidoma vsaj 15 kandidatov po predlogu ministrstva.
6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev
ministrstva imenuje ministrica. Komisija za
odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog
neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih
in prepoznih vlog.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
spremeni odločitev in s predlagateljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se
ne vrača!
7. Razpisni kriteriji
7.1. Splošni razpisni kriteriji:
reference izvajalca, stopnja prepoznavnosti v strokovni
javnosti;
primernost obsega predloženega programa po obsegu
študijskih ur (kvantiteta)
stopnja organizacijske in terminske razdelanosti programa,
ki zagotavlja izvedljivost programa izobraževanja v letih 2010
in 2011;
finančno realno ovrednoteni stroški izobraževanja glede na
obseg in vsebino programa
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7.2. Prednostni razpisni kriteriji:
kakovost predloženega programa izobraževanja ter tehtnost
vsebinske obrazložitve
usposobljenost in reference predavateljev programa
izobraževanja
stopnja prilagoditve izobraževalnega procesa časovnim
možnostim, ki izhajajo iz delovnih obremenitev vodstvenih
kadrov v javnih zavodih na področju kulture
stopnja prilagoditve programa izobraževanja specifičnostim
managementa v kulturi
8. Uporaba kriterijev
Izbran bo tisti izvajalec programa izobraževanja, ki bo v postopku izbire ocenjen
oziroma ovrednoten najvišje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni
in prednostni razpisni kriteriji za posamezni
razpisni področji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju
in prednostnem kriteriju navedena najvišja
možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk izvajalca programa
je 100 točk, financiran pa je lahko izvajalec,
ki prejme najmanj 81 točk.
9. Predvidena vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet razpisa
z oznako JCR IZOBR 2010–2011 znaša
skupaj 300.000 €, od tega na letni ravni
predvidoma 150.000 €.
10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih 2010
in 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo
določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.
11. Razpisni rok: razpis se začne: 18. 12.
2009 in zaključi 19. 1. 2010.
12. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec),
– prijavni obrazec 2 (izjave),
– prijavni obrazec 3 (obrazci za prijavo
programa izobraževanja z navedbo obveznih prilog).
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1,
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2,
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 3,
– obvezne priloge, navedene v obrazcu
za prijavo programa izobraževanja.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.mk.gov.si/, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezano z izvedbo razpisa.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
13. Oddaja in dostava vlog
13.1. Vloga mora biti izpolnjena na
ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in programski sklop ter mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do vključno 19. 1. 2010 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot pripo-
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ročena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava
na javni ciljni razpis z oznako JCR IZOBR
2010–2011). Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov (sedež).
13. 2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 19. 1. 2010 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih določa
razpisna dokumentacija.
Za neupravičeno osebo se šteje oseba,
katere vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil
in vloge predlagatelja.
Dopolnjevanje oziroma spreminjanje vlog
je možno le v razpisnem roku, z oznako, na
katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih niso vložile upravičene osebe,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog in
– vloge, ki niso popolne.
14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: metka.sosteric@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo za
kulturo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojno
uslužbenko pisno po elektronski pošti.
15. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko tudi seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno
v točki 12.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo predlagatelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v mesecu dni po
zaključku odpiranja vlog, ki se bo začelo
20. 1. 2009 ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo
predlog za sofinanciranje po postopku, kot
ga določa Zakon o uresničevanju javnega
interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa, in sicer
največ do vrednosti, določenih z državnim
proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 631/09
Ob-8260/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in
56/08) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02,
25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor organizatorja predstavitve
Slovenije na 12. mednarodni razstavi
arhitekture v Benetkah
(oznaka JPR-AB-2010)
(v nadaljevanju: ciljni razpis
JPR-AB-2010)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet javnega ciljnega razpisa:
predmet razpisa je financiranje kulturnega
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projekta za predstavitev Slovenije na 12.
mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah
(v nadaljevanju: projekt). Razstava bo na
ogled v Slovenskem paviljonu (Galerija A+A,
Calle Malipiero 3073, San Samuele, Venezia) v Benetkah od 29. avgusta do 21. novembra 2010, v skladu s termini v obeh
osrednjih razstavnih prostorih: Giardini della
Biennale in Arsenale di Venezia.
2. Razpisno področje in cilj razpisa
Likovna umetnost – arhitektura in oblikovanje: mednarodna predstavitev del s področja sodobne arhitekture.
Kuratorica arhitekturnega bienala leta
2010 je mednarodno uveljavljena japonska
arhitektka in predavateljica Kazuyo Sejima,
ki v mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah vidi predvsem priložnost za konstanten
dialog med tistimi, ki arhitekturo ustvarjajo in
tistimi, ki jo gledajo. V skladu z njeno vizijo
sodobne arhitekture je predstavitev na Arhitekturnem bienalu priložnost za vzpostavitev
nove ustvarjalne paradigme v arhitekturi 21.
stoletja, ki v sozvočju temeljnih načel, ki to
posebno področje določajo (oblika in funkcija, zasebno in javno, umetnost in arhitektura,
narava in človek, fizično in virtualno .) upošteva tako sedanjost, kot prihodnost. Cilj razpisa
je spodbujanje, podpiranje ter mednarodno
uveljavljanje sodobne slovenske arhitekture,
ter umestitev slovenskih dosežkov sodobne
arhitekture v mednarodni prostor.
Informacije so dostopne pri pristojni
uslužbenki na Ministrstvu za kulturo ter na
spletnih straneh Beneškega bienala: www.
labiennale.org in Galerije A+A: www.aplusa.it.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
3.1 Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo javne ali zasebne organizacije (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da opravljajo dejavnosti v Republiki
Sloveniji in so registrirane za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin (obvezno dokazilo:
izjava o registraciji. V primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo,
ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem
roku);
– so v primeru, da so bile pogodbena
stranka ministrstva v letih 2007, 2008 ali
2009, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– da ne prijavijo mednarodne predstavitve, ki je že bila izbrana na programskih ali
projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva v letih 2008 ali 2009 (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja!);
– da prijavljajo največ dva projekta (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– da prijavljajo projekt, izvedljiv do začetka 12. mednarodne razstave arhitekture
(obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– da zagotavljajo trajanje projekta od odprtja do zaključka 12. mednarodne razstave
arhitekture, najmanj 6 dni v tednu (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– da prijavljajo projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva ne smejo biti višja od okvirne
razpisne vrednosti in morajo biti izražena
v EUR);
– da je prijavljen projekt uresničljiv v okviru razpisane vrednosti (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja!);
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– da pri načrtovanju predstavitve projekta upoštevajo prostorske zmožnosti Galerije
A+A (glej prilogo!). Obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!
– da pravočasno, tj. do 1. marca 2010
dostavijo tekstovni in slikovni material za
katalog 12. mednarodni razstavi arhitekture,
ter promocijsko gradivo za novinarje vsaj 30
dni pred uradno otvoritvijo;
– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov
z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva,
skladno z zakonom o dostopnosti informacij
javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov.
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih
uslužbencev imenuje ministrica za področje, ki je predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog
neupravičenih prijaviteljev ter nepopolnih in
prepoznih vlog.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene
pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela
programa ali projektov) v letu 2009 razveže
že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
4. Razpisni kriteriji
1. Splošni razpisni kriteriji
– zagotavljanje najvišje kakovosti projekta
– izkazovanje izvirnosti in inovativnosti v pristopu in izvedbi
– zagotavljanje prepoznavnosti sodobne slovenske arhitekture
– upoštevanje mednarodnega ciljnega občinstva in predvidevanje čim
večje odmevnosti.
2. Prednostni razpisni kriteriji
– zagotavljanje profesionalne izvedbe projekta,
– reference organizatorja in avtorja /ev ali avtorske/ih skupin/e
v mednarodnem sodelovanju na področju arhitekture in urbanizma
(vabila, udeležbe, nagrade, izvedbe, ocene, obiskanost, strokovni odmevi
v javnosti)
– vključevanje mlajših generacij arhitektov
Skupaj 1 + 2
1

Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.

5. Uporaba kriterijev
Izbran bo tisti projekt, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten najvišje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
prednostni razpisni kriteriji so v sklopih ovrednoteni s točkami. Najvišje število prejetih
točk za projekt je 100 točk, pri čemer je možno število točk za splošne razpisne kriterije
60 točk, za prednostne razpisne kriterije pa
40 točk. Izbran projekt mora prejeti skupno
najmanj 91 točk.
6. Obvezne priloge
Izpolnjenemu
prijavnemu
obrazcu
1 (identifikacijski obrazec) morajo biti priložene naslednje obvezne priloge:
– izjave prijavitelja o izpolnjevanju pogojev, navedenih v točki 3.1 (prijavni obrazec
2 - izjave);
– vsebinska utemeljitev zasnove projekta, s katero predlagatelj utemelji ustrezanje
kriterijem;
– promocijski načrt projekta;
– seznam referenc prijavitelja in izbranega avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e (mednarodno sodelovanje, nagrade, vabila na

60 točk
20
20
10
10
40 točk
15
14+11

10
100
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selekcionirane mednarodne razstave in druge predstavitve področja, odzivi ciljne publike, strokovne ocene in odmevi v javnosti, že
realizirani projekti),
– podrobnejši predračun in urnik projekta
po posameznih fazah: 1. priprava, 2. postavitev, 3. končna izvedba,
– pogodba/e, predpogodba/e ali izjava/e
avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e za sodelovanje pri projektu, ki vključuje tudi možnost
prenosa avtorskih pravic na prijavitelja za
namen predstavitve na 12. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah;
– v primeru soorganizacije originalno
podpisana, datirana, žigosana in finančno
ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja.
7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpoložljivih sredstev znaša 80.000,00
EUR.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010
oziroma v plačilnih rokih kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2010.
10. Razpisni rok: razpis se začne 18. 12.
2009 in se zaključi 26. 1. 2010.
11. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec),
– prijavni obrazec 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev),
– tloris Galerije A+A.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1,
– podpisan in žigosan obrazec 2,
– vse zahtevane obvezne priloge, navedene v točki 6.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. in 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si/, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo
javnega ciljnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …)
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisanega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
razpisnem obrazcu, vsebovati mora vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Izpolnjena vloga z vsemi
zahtevanimi prilogami mora biti predložena
v ovitku. Če predlagatelj prijavlja dva projekta, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti
in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo, sicer se vloga obravnava kot nepopolna.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do vključno 26. 1. 2010, oziroma
najkasneje do tega dne oddana na pošti kot
priporočena pošiljka, v zapečatenem ovitku
z oznako na prednji strani: Ne odpiraj –
Prijava na javni ciljni razpis z oznako JPRAB-2010: 12. Mednarodna razstava arhitekture v Benetkah. Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov
(sedež).
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Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
26. 1. 2010 oziroma tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga: ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Dopolnjevanje vloge je možno do zaključka
razpisa, z nujno oznako, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vloge:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojna uslužbenka za posredovanje informacij in pojasnil: Judita Krivec Dragan, e-mail: judita.krivec-dragan@gov.si,
tel. 01/369-59-40.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo
priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko ministrstva v času od 19. 12. 2009
do 22. 1. 2010.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot
je navedeno v točki 11.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog se začne 1. 2. 2010.
Ministrstvo bo o predlogu strokovne komisije predlagatelje obvestilo najkasneje 30
dni po zaključku odpiranja vlog. Ministrstvo
bo izbralo organizatorja po postopku, kot ga
določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa, in največ do vrednosti
projekta, določene v razpisu.
Ministrstvo za kulturo
Ob-8198/09
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva
in javnega razpisa s področja knjige (Uradni
list RS, št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih
komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09)
objavlja
javni razpis
za izbor večletnih knjižnih projektov
prevajanja in izdajanja temeljnih del
antike za obdobje 2010–2012
(v nadaljevanju: projektni razpis 8,
oznaka JR8–ANTIKA–2010-2012)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in področja javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR8–ANTIKA–2010-2012 je izbor izvajalcev in sofinanciranje večletnih knjižnih projektov prevajanja temeljnih antičnih del v slovenski
jezik.
Prednost pri izboru izvajalcev za sofinanciranje bodo imela dela s priporočilnega
seznama.
Priporočilni seznam:
1. Antične tragedije Ajshila, Sofokla, Evripida, Seneke; prednostno bo obravnavana
skupna izdaja vseh grških tragedij.
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2. Novi prevodi že prevedenih antičnih
komedij Aristofana, Plavta in Terencija, Menandra.
3. Temeljna dela antične filozofije in
zgodovinsko-biografski viri: Predsokratiki
(dvojezična izdaja vseh fragmentov po Diels-Kranzu); Epikur; fragmenti stoikov; Plotin-Porfirij: Eneade (izbor); Boetij: Tolažba
filozofije; Ksenofont: Apologija-SimpozionSpomini na Sokrata; Diogen Laertski, Življenja in nauki slavnih filozofov;
3. Poezija: Pindar (v celoti); Ovidij, Metamorfoze; Rimska satira: Perzij, Juvenal;
Homer: Iliada, Odiseja (v celoti); Vergilij (v
celoti); Horacij (v celoti).
4. Zgodovinopisje in biografija: Tukidid
(nov prevod Peloponeških vojn), Polibij (nov
prevod); Plutarh: Vzporedni življenjepisi (v
celoti); Salustij (nov prevod); Livij (celota);
Tacit (Anali in Historije); Amijan Marcelin;
Historia Augusta.
5. Govorništvo: Demosten (izbor).
6. Cicero: govori, dialogi in pisma.
7. Retorika in literarna kritika: Aristotel:
Retorika; Kvintilijan: Vzgoja govornika; Ps.Longin: O vzvišenem.
8. Romani Ksenofonta, Haritona, Longosa.
9. Strokovna literatura: Plinij Starejši: Naravoslovje.
10. Antična judovska in krščanska književnost: Filon Aleksandrijski; Origen; Tertulijan, Laktancij, Hieronim, Avguštin.
3. Cilji javnega razpisa
JAK bo večletne knjižne projekte s področja prevajanja temeljnih antičnih v okviru
javnega razpisa JR8–ANTIKA–2010-2012
podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
– sistematična podpora nastajanju in izhajanju vrhunskih prevodov s področja antike,
– spodbuda založnikom za pripravo integralnih in dvojezičnih izdaj temeljnih antičnih
del ter višanje deleža tovrstne knjižne produkcije v slovenski založniški produkciji,
– izboljšanje dostopnosti temeljnih antičnih del v celotnem nacionalnem prostoru.
4. Okvirna vrednost javnega razpisa
JR8-ANTIKA-2010-2012 in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost javnega razpisa JR8–
ANTIKA-2010-2012 za leto 2010 znaša
predvidoma 60.000,00 EUR.
Vrednost javnega razpisa JR8-ANTIKA-2010-2012 za leti 2011 in 2012 bo določena po sprejetju državnih proračunov za
leti 2011 in 2012.
Dodeljena proračunska sredstva bodo
morala biti porabljena v proračunskih letih
od 2010 do 2012, oziroma v plačilnih rokih,
kot jih bo določal veljavni zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
5. Višina sofinanciranja in upravičeni
stroški
JAK bo izbranim izvajalcem večletnih
knjižnih projektov prevajanja in izdajanja temeljnih del antike sofinancirala največ 70%
upravičenih stroškov na prijavljeni večletni
knjižni projekt.
Sredstva sofinanciranja se odobrijo za
upravičene stroške večletnega knjižnega
projekta, povezane z izvedbo knjižnega projekta v letih 2010–2012.
Med upravičene stroške sodijo:
sklop A: avtorski honorarji,
sklop B: tiskarski stroški,
sklop C: založniški stroški, vključno
z uredniškim delom.
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6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu JR8–ANTIKA–2010-2012.
Prijavitelji na javni razpis JR8-ANTIKA-2010–2012 morajo izpolnjevati naslednji
splošni pogoj:
– da so najmanj tri leta registrirani za
opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R)
ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po
Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58)
v Republiki Sloveniji ali zamejstvu.
Dokazilo: kopija rednega izpiska iz sodnega registra oziroma odločba upravne
enote o registraciji društva ali druge evidence.
Za sredstva z javnega razpisa JR8–ANTIKA-2010–2012 ne morejo kandidirati:
– fizične osebe,
– prijavitelji, ki so za isti projekt in isti
namen že pridobili sredstva iz državnega
proračuna.
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave.
Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih splošnih pogojev, bodo
kot neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti
odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1 in 56/08).
6.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu JR8-ANTIKA-2010-2012.
Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1. javnega
razpisa JR8–ANTIKA–2010-2012, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da so v obdobju 2006–2009 izdali vsaj
eno knjižno delo s področja razpisa JR8ANTIKA-2010-2012;
– da zagotavljajo, da bo knjižni projekt
izšel najmanj v 500 izvodih;
– da predlagajo večletni knjižni projekt,
katerega zaprošeni znesek sofinanciranja
ne presega 70% vseh predvidenih stroškov,
da bodo za izvedbo zaprošenega večletnega knjižnega projekta zagotovili najmanj
30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in, da bodo imeli jasno
in realno izdelano finančno konstrukcijo.
Prijavljeni knjižni projekt mora biti finančno
uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki
(prihodki = odhodki).
Dokazilo: OBR3 – finančna konstrukcija
z izjavo
Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih posebnih pogojev za razpisno področje, bodo kot neupravičene osebe
izločeni iz nadaljnje obravnave s sklepom
o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1
in 56/08).
7. Kriteriji za ocenjevanje in njihova uporaba
Zap.
Razpisni kriteriji/merila
št.
1. Cilji večletnega knjižnega projekta:
– načrtnost, kontinuiteta in sistematičnost
prevajanja in uveljavljanja temeljnih antičnih
del na nacionalni ravni,
2. – Vsebinska opredelitev večletnega knjižnega
projekta:

Zap.
št.

3.

4.

5.

Možno
št. točk

10
30

Razpisni kriteriji/merila
– obrazložitev koncepta in uredniške
opremljenosti knjižnega projekta,
– utemeljitev dinamike izvajanja projekta po
fazah in zagotovitev pravočasne in kvalitetne
izvedbe projekta.
Reference prijavitelja in izvajalcev:
– reference prijavitelja, prepoznavnost na
področju izdajanja zahtevnih knjižnih projektov,
– reference avtorjev in drugih sodelavcev pri
izvedbi projekta.
Finančna opredelitev večletnega knjižnega
projekta:
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti
predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi
sredstvi,
– glede na obseg in vsebino realno finančno
ovrednoten projekt
Prevod del iz priporočilnega seznama
Skupno število točk
Izbrani bodo tisti večletni knjižni projekti
s področja antike, ki bodo v postopku izbire po kriterijih javnega razpisa JR8-ANTIKA-2010–2012 ocenjeni višje.
Kriteriji javnega razpisa JR8-ANTIKA-2010–2012 so ovrednoteni s točkami, pri
čemer je pri posameznem kriteriju navedena
najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt
je 100 točk, financirani pa so lahko knjižni
projekti, ki prejmejo najmanj 81 točk. Višina
odobrenih sredstev za projekt je odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezen
projekt (od 81 do 100 točk), obsega in finančne zahtevnosti projekta ter sredstev, ki
so namenjena pozivu.
8. Dokumentacija javnega razpisa JR8ANTIKA-2010-2012
Dokumentacija javnega razpisa JR8-ANTIKA-2010-2012 obsega:
– besedilo javnega razpisa JR8-ANTIKA-2010-2012,
– prijavni obrazec OBR1 – predstavitev
večletnega knjižnega projekta,
– prijavni obrazec OBR2 – izjave prijavitelja,
– prijavni obrazec OBR3 – finančna
konstrukcija knjižnega projekta za obdobje
2010-2012,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju večletnega knjižnega projekta – OBR4.
Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo razpisno dokumentacijo
– OBR1 – predstavitev večletnega knjižnega projekta,
– OBR2 – izjave,
– OBR3 – finančna konstrukcija,
– OBR4 – parafiran vzorec pogodbe
o sofinanciranju večletnega knjižnega projekta – OBR4.
Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na
dokazila o formalni ustreznosti vlog, zato naj
zagotovijo vse zahtevane originalne prijavne
obrazce, izjave, dokazila in obvezne priloge,
ki so opredeljeni v dokumentaciji javnega
razpisa JR8–ANTIKA–2010–2012 – le tako
se bo njihova vloga štela za popolno.
Vsi zahtevani prijavni obrazci morajo biti
izpolnjeni v celoti, datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja
oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.
Vloge, ki ne bodo izpolnjene v celoti, na
originalnih, datiranih, žigosanih in podpisanih prijavnih obrazcih oziroma ne bodo izpol-
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njene v skladu z zahtevami dokumentacije
javnega razpisa JR8–ANTIKA–2010–2012,
se bodo štele kot nepopolne.
Prijavitelj, ki kandidira z več različnimi
knjižnimi projekti, mora vsako vlogo za posamični knjižni projekt poslati v svoji, ločeni
kuverti. Vloga, ki ne bo oddana v svoji, ločeni kuverti, se bo štela kot nepopolna.
Nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti
odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1 in 56/08).
Dokumentacija javnega razpisa JR8–
ANTIKA–2010–2012 je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si. Dokumentacijo
javnega razpisa JR8–ANTIKA-2010–2012
lahko zainteresirani v roku javnega razpisa
dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delavnik
med 10. in 12. uro.
9. Rok in način oddaje vlog
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno
vlogo predložiti na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana (z obvezno oznako Ne odpiraj! – Javni razpis JR8–ANTIKA–2010–2012).
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in
naslov (sedež).
Rok za zbiranje vlog prične teči na
dan objave javnega razpisa JR8–ANTIKA–2010–2012 v Uradnem listu RS, dne
18. 12. 2010 in traja do izteka zadnjega dne
roka za oddajo vlog, ki je 12. 2. 2010.
Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za oddajo vlog.
Če se prijava pošlje priporočeno po pošti,
se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje
dan oddaje na pošti. Vlogo je možno oddati
osebno na naslovu JAK, vsak delavnik med
10. in 12. uro.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z obvezno oznako, na katero
vlogo s področja javnega razpisa JR8–ANTIKA–2010–2012 se dopolnitev nanaša.
JAK ne bo pozivala k dopolnitvam nepopolnih vlog.
Nepravočasne vloge bodo izločene iz
nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju
(peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim
odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list
RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR8–ANTIKA-2010–2012.
10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojni strokovni komisiji JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojne strokovne komisije JAK odločil
direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega večletnega knjižnega projekta.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK
www.jakrs.si, na elektronskem naslovu:
gp.jakrs@jakrs.si oziroma pri strokovni svetovalki, vsak delavnik med 10. in 12. uro,
Vlasta Vičič, tel. 01/369-58-26, vlasta.vicic@jakrs.si.
Javna agencija za knjigo RS
Št. 430-77/2009/1
Ob-8277/09
Na podlagi 9. člena Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja

Št.

raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 23/09) ter v zvezi z 12. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 61/06 – ZDru-1/112/07), Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenih
sestankov v letu 2010
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
2. Predmet javnega razpisa je: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje znanstvenih sestankov, organiziranih v Republiki Sloveniji, ki so namenjeni: izmenjavi in preverjanju spoznanj in znanj, ki so plod lastnega
raziskovalnega dela znanstvenikov, prenosu
temeljnih znanstvenih spoznanj v aplikacijo
in tehnološki razvoj.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis za sofinanciranje
znanstvenih sestankov se lahko prijavijo
organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji in društva
s statusom delovanja v javnem interesu na
področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako
se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po
svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Za kvalitetno organizacijo znanstvenega
sestanka je ustanovljen in zadolžen programski odbor. Najmanj polovica članov programskega odbora mora izpolnjevati pogoje
za vodjo raziskovalnega projekta.
Mednarodni znanstveni sestanek je sestanek, ki poteka v enem izmed svetovnih
jezikov, ima mednarodni programski odbor
in na katerem je od aktivnih udeležencev
z referati in vabljenimi predavanji vsaj polovica udeležencev iz tujine.
Za enodnevni sestanek mora biti predvidenih najmanj 10 referentov ter najmanj 20
referentov za dva ali več dnevni sestanek.
Natančnejši pogoji za sofinanciranje
znanstvenih sestankov so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje
raziskovalne dejavnosti v letu 2010 (razpisi
v letu 2009), številka: 6319-2/2009-1, z dne
22. 7. 2009, poglavje »G« (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), Pravilniku o postopku
in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov in Pravilniku o postopku
(so)financiranja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu:
Pravilnika). Našteti dokumenti so sestavni
del razpisne dokumentacije.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec: ARRS-ZS-01-2010 – Prijavna vloga za sofinanciranje znanstvenih sestankov;
– izjavo prijavitelja (pravilo »de minimis«). To izjavo podajo le prijavitelji, ki se
ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (gospodarske družbe), in sicer gre za izjavo prijavitelja, da za kritje stroškov, ki bodo
predmet sofinanciranja, ni prejel sredstev iz
drugih virov državnega proračuna (pravilo
»de minimis«).
5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:

104 / 18. 12. 2009 /

Stran

3171

– tehtnost in aktualnost tematike;
– pričakovana
odzivnost
sestanka
v znanstveni in strokovni javnosti;
– reference vabljenih predavateljev;
– organizacijske reference vodje programskega ali organizacijskega odbora sestanka (vodja sestanka);
– pridobitev dodatnega sofinanciranja;
– mednarodni značaj sestanka (mednarodna udeležba);
– zagotavljanje racionalne porabe sredstev;
– združevanje več znanstvenih disciplin;
– periodičnost znanstvenega sestanka
(izvajanje sestanka periodično po različnih državah oziroma v organizaciji ugledne
mednarodne organizacije ali izvajanje sestanka periodično v Sloveniji).
Podrobneje so merila opredeljena v Metodologiji.
6. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo
o pritožbi zoper sklep: sklep o izboru prijav
za sofinanciranje znanstvenih sestankov
sprejme Upravni odbor agencije. Upravni
odbor agencije odloči tudi o pritožbi zoper
sklep o izboru prijav. Prijave bodo ocenjene
po postopku in na način, kot ga določata
Pravilnika in Metodologija.
7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 410.000,00 EUR, v skladu s proračunskimi možnostmi.
8. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sestanek
mora biti izpeljan v letu 2010. V primeru velikih sestankov, ki bodo potekali v letu 2011,
se sofinancira samo pripravljalna dela izvedena v letu 2010 (veliki znanstveni sestanek
je sestanek, na katerem je prisotnih nad 350
udeležencev).
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje znanstvenih
sestankov, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
v enem izvodu v elektronski obliki na naslov
razpis-sestanki@arrs.si in v enem izvodu
v tiskani obliki na naslov agencije.
b) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
znanstvenih sestankov v letu 2010« morajo
prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo
mora prispeti na naslov Agencije ne glede na
vrsto prenosa te pošiljke do vključno 29. 1.
2010 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti
iz Slovenije najkasneje do 29. 1. 2010 do
12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov
v letu 2010«, je lahko le ena prijava.
Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji
posredovati na elektronski naslov: razpissestanki@arrs.si do vključno 29. 1. 2010
do 12. ure.
Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah,
v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren
prijavitelj.
c) V postopku izbora prijav bo Agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse
z javnim razpisom in obrazci zahtevane po-
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datke in dokazila in ki prispejo na Agencijo
v roku, določenem s tem razpisom.
č. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko b.) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikoma.
10. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, v sobi v III.
nadstropju, dne 5. 2. 2010.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 100 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.
12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dneva
objave razpisa vsak delavnik v času uradnih ur v glavni pisarni Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, ali jo dobijo na spletni strani agencije. (http:/www.
arrs.gov.si/sl/razpisi)
Dodatne informacije: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Marjetki Primožič osebno ali
po tel. 01/400-59-70, vsak delavnik od 9. do
12. ure, e-mail: marjetka.primozic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-78/2009/1
Ob-8278/09
Na podlagi 9. člena Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 23/09) ter v zvezi z 12. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list. RS, št. 22/06, ZRRD-UPB1, 61/06 –
ZDru, 112/07) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja domačih
poljudnoznanstvenih periodičnih
publikacij v letu 2010
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– izdajanja periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino, ki so pomembne
za prenos spoznanj v izobraževanje;
– izdajanja poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij, namenjenih širjenju ter dvigu splošne znanstvene kulture.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis za sofinanciranje
poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij
se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri
Agenciji, založbe in samozaložbe ter društva. Prav tako se lahko prijavijo pravne
osebe iz slovenskega zamejstva in pravne
osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem
besedilu: prijavitelj).
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Pogoji, za uvrstitev poljudnoznanstvene
periodične publikacije v prednostni seznam
za izbor prijav za sofinanciranje le-te so:
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– izhaja že najmanj eno leto pred razpisom;
– izhaja skladno z letnim načrtom v letu
pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju);
– ima naslov na svetovnem spletu (vsaj
s kazalom vsake številke in s povzetkom);
– ima ustrezno tehnično kakovost po
mednarodnih standardih;
– ima katalogizirane vse prispevke za
obdobje treh let pred objavo novega razpisa v sistemu COBISS oziroma za obdobje
njihovega izhajanja, če je le-to krajše od
treh let.
Natančnejši pogoji za sofinanciranje izdajanja domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje
raziskovalne dejavnosti v letu 2010 (razpisi
v letu 2009), številka: 6319-2/2009-1, z dne
22. 7. 2009, poglavje »E« (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), Pravilniku o postopku
in merilih za izbor in sofinanciranje domačih
poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij
in Pravilniku o postopku (so)financiranje in
spremljanje izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Pravilnika).
Našteti dokumenti so sestavni del razpisne
dokumentacije.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec: ARRS-PPPZ-01-2009 – Prijavna
vloga za sofinanciranje izdajanja domačih
poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij
– in samostojno prilogo: Celoten izvod
letnika poljudnoznanstvene periodične publikacije, ki v predhodnem proračunskem
letu ni bila sofinancirana.
5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
– odmevnost in razširjenost poljudnoznanstvene periodične publikacije;
– pomen za poljudnoznanstveno predstavitev področja in podpodročja, za njegov
razvoj in meddisciplinarne povezave;
– prispevek poljudnoznanstvene periodične publikacije k informiranju javnosti
o izsledkih raziskav domačih in tujih znanstvenikov;
– posebna skrb za razvoj naravoslovno-tehnične usmeritve poljudnoznanstvene
periodične publikacije.
Podrobneje so merila opredeljena v Metodologiji.
6. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo
o pritožbi zoper sklep: sklep o izboru prijav
za sofinanciranje poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij sprejme Upravni odbor
agencije. Upravni odbor agencije odloči tudi
o pritožbi zoper sklep o izboru prijav. Prijave
bodo ocenjene po postopku in na način, kot
ga določata Pravilnik in Metodologija.
7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 60.000,00 EUR, v skladu s proračunskimi možnostmi.
8. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: vsi
zvezki poljudnoznanstvene periodične publikacije za letnik morajo iziti v tekočem koledarskem letu in biti dostavljeni agenciji
do 31. 12. 2010. Če je izhajanje poljudnoznanstvene periodične publikacije vezano
na šolsko leto, mora poljudnoznanstvena
periodična publikacija iziti do konca šolskega leta 2010–2011, Agenciji mora biti dostavljena do 15. julija 2011.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje poljudnoznan-

stvenih periodičnih publikacij, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
skupaj s prilogo v enem izvodu v elektronski
obliki na naslov razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si in v enem izvodu v tiskani obliki na naslov Agencije.
b) Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2010« morajo prijavitelji dostaviti
v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska 30, 1000 Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov
Agencije ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 25. 1. 2010 do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje
do 25. 1. 2010 do 12. ure (poštni žig).
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2010«, je lahko le
ena prijava.
Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji
posredovati na elektronski naslov: razpisperiodika-poljudnoznanstvena@arrs.si do
vključno 25. 1. 2010 do 12. ure.
Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah,
v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren
prijavitelj.
c) V postopku izbora prijav bo Agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse
z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na Agencijo
v roku, določenem s tem razpisom.
č) Nepravočasnih, nepravilno označenih
in nepravilno oddanih prijav (glej točko b.)
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
Nepopolne prijave bodo obravnavane
v skladu s Pravilnikoma.
10. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, v sobi v III.
nadstropju, dne 29. 1. 2010.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od navedenega roka za
oddajo prijave na javni razpis.
12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dneva
objave razpisa, vsak delavnik v času uradnih ur, v glavni pisarni Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, ali jo dobijo na spletni strani agencije. (http:/www.
arrs.gov.si/sl/razpisi).
13. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije pri Marjetki Primožič
osebno ali po tel. 01/400-59-70, vsak delavnik od 9. do 12. ure, e-mail:marjetka.primozic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 1515-09-0051
Ob-8179/09
Na podlagi Zakona o enakih možnostih
žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Uredbe o pogojih in merilih za sofinanciranje projektov na področju enakih možnosti
žensk in moških (Uradni list RS, št. 80/03),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in
49/09), Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2010 in 2011
(Uradni list RS, št. 99/09) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08)
Urad za enake možnosti objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov
za leto 2010
I. Podatki o razpisniku: Vlada Republike
Slovenije, Urad za enake možnosti, Erjavčeva 15, Ljubljana.
II. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira projektov na področju enakih
možnosti žensk in moških, ki jih bo v letu
2010 financiral Urad za enake možnosti.
Urad bo projekte prijaviteljic in prijaviteljev,
ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenil
glede na postavljena merila in glede na razpoložljiva sredstva odločil o višini sredstev,
s katerimi bo sofinanciral izbrane projekte.
III. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
1. Integracija načela enakosti spolov
v politike na lokalni ravni.
2. Uravnotežena zastopanost žensk in
moških v politiki na lokalni ravni.
3. Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.
4. Nasilje nad ženskami.
5. Zdravje žensk.
6. Ranljive skupine žensk (npr. Romkinje, kmečke in podeželske ženske, invalidne
ženske, brezdomke).
7. Odprava stereotipov o vlogi žensk in
moških na področjih športa, kulture, medijev, znanosti.
8. Priprava in izvedba vsaj petih usposabljanj različnih skupin strokovnih delavk/delavcev za večjo občutljivost za področje
enakosti spolov.
IV. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 23.000,00 EUR.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, in sicer od
podpisa pogodbe do najkasneje 2. 11. 2010.
Urad ne bo sofinanciral aktivnosti, izvedenih
pred podpisom pogodbe o sofinanciranju.
VI. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne
organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo ustrezno dokazilo o registraciji;
– so prostovoljno ustanovljene;
– so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, zavod ali ustanova;
– niso ustanovljene zaradi osebnih koristi
ali pridobivanja dobička;
– so neodvisne od Vlade RS, drugih organov oblasti, političnih strank, verskih skupnosti ali gospodarskih organizacij;
– se ne ukvarjajo z uresničevanjem gospodarskih interesov svojih članov;
– njihovi cilji in vrednote služijo delovanju
v javnem življenju v dobrobit posameznih
skupin ali družbe kot celote.
Na razpisu lahko sodelujejo samo pilotski projekti, ki niso del rednega programa
organizacije in ki se izvajajo prvič.
Prijavitelj/prijaviteljica, ki bo pod različnimi naslovi prijavil vsebinsko enak projekt, ali
bo navajal napačne ali zavajajoče podatke

Št.

ali bo prijavil projekt, ki ni pilotski, bo z vsemi
prijavami izločen iz obravnave.
VII. Merila za izbor projektov
Pri izboru projektov prijaviteljic in prijaviteljev bodo upoštevana naslednja merila ob
primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih projektov:
1. jasnost opredeljenih ciljev v skladu
s predmetom razpisa,
2. učinkovitost metod dela,
3. jasno opredeljene uporabnice in uporabniki oziroma ciljne skupine,
4. prispevek k odkrivanju in prepoznavanju neenakosti spolov,
5. prispevek k odpravljanju in preprečevanju neenakosti spolov,
6. prispevek k izobraževanju in ozaveščanju o pomenu enakosti spolov,
7. prispevek k odpravi stereotipov glede
vloge spolov v družbi,
8. prispevek k spodbujanju enakosti spolov,
9. novi pristopi k spodbujanju enakosti
spolov in ustvarjanju enakih možnosti žensk
in moških,
10. ustreznost načina evalvacije doseganja ciljev projekta,
11. preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov,
12. skladnost odhodkov z načrtovanimi
dejavnostmi,
13. nujnost odhodkov za učinkovito izvedbo projekta,
14. reference (s področja enakosti spolov) nevladne organizacije,
15. reference (s področja enakosti spolov) nosilke/nosilca projekta,
16. reference (s področja enakosti spolov) sodelavk/sodelavcev projekta.
VIII. Razdelitev sredstev: pri ocenjevanju
projektov bo komisija upoštevala merila za
izbor projektov iz VII. točke tega razpisa in
projekte razvrstila glede na doseženo število točk. Projekti bodo nato sofinancirani do
porabe sredstev glede na vrstni red doseženega števila točk, in sicer po naslednjem
ključu:
0–15 točk: ni sofinanciranja,
15,33–18 točk: do 60% od zaprošenih
sredstev,
18,33–21 točk: do 70% od zaprošenih
sredstev,
21,33–24 točk: do 80% od zaprošenih
sredstev,
24,33–27 točk: do 90% od zaprošenih
sredstev,
27,33–30 točk: do 100% od zaprošenih
sredstev
V primeru, da za zadnji sofinancirani projekt ne bo na razpolago dovolj sredstev glede na razmerje med zaprošenimi in odobrenimi sredstvi, bo Urad prijaviteljici/prijavitelju
ponudil preostanek sredstev pod pogojem,
da predstavlja preostanek sredstev vsaj
50% zaprošenih sredstev. Če bo prijaviteljica/prijavitelj zavrnil ponudbo, bo Urad pod
enakimi pogoji sredstva ponudil naslednji
prijaviteljici/prijavitelju glede na vrstni red
pridobljenih točk.
Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80% celotne vrednosti projekta, vendar
ne več kot 4.000 EUR. Projekti prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz drugih virov ali bodo zaprosili
za višji delež ali višji znesek, bodo izločeni iz
nadaljnjega ocenjevanja. Višina dodeljenih
sredstev za sofinanciranje posameznega
projekta, ne glede na razdelitvena merila, ne
more presegati 4.000,00 EUR.
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Sofinancirani bodo stroški priprave in
izvajanja izbranega projekta, kar obsega
stroške dela redno zaposlenih in materialne stroške, povezane z izvajanjem projekta,
kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik
dela izven zaposlitve in stroški dodatnega
usposabljanja za strokovne sodelavke/sodelavce (upravičeni stroški). Urad bo sofinanciral delo izvajalk/izvajalcev oziroma sodelavk/sodelavcev projekta največ v višini
bruto 25 EUR/uro. Urad ne bo sofinanciral
tistih stroškov, ki jih v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi ne more sofinancirati (npr.
investicije).
Direktorica urada bo na predlog strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija),
sprejela sklep o sofinanciranju posameznih
projektov in sklenila pogodbe o sofinanciranju projektov za leto 2010. O pritožbah
zoper prejete sklepe bo odločala direktorica
Urada.
Urad bo pri izbranih projektih opravil
nadzor nad smotrno porabo javno-finančnih
sredstev ter nadzor nad izvedbo aktivnosti,
opredeljenih v obrazcu Projekt/2010 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2010«.
IX. Obvezna oblika in vsebina prijave
Prijaviteljice/prijavitelji morajo prijavo
oddati na razpisnem obrazcu Projekt/2010
»Prijava na javni razpis za sofinanciranje
projektov za leto 2010«.
Popolna prijava vsebuje:
– izpolnjeno »Prijavo na javni razpis
za sofinanciranje projektov za leto 2010«
(Obrazec Projekt/2010) z vsemi zahtevanimi podatki (vsako stran mora v spodnjem
levem kotu parafirati odgovorna oseba oziroma zastopnica/zastopnik),
– ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna zastopnica/zastopnik,
– pooblastilo podpisnici/podpisniku Izjave
(točka F obrazca Projekt/2010), če izjave ne
podpiše odgovorna oseba (pri zavodih) oziroma zastopnica/zastopnik (pri društvih).
Obrazec Projekt/2010 in njegove priloge je potrebno dostaviti v enem izvirniku in
treh fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo
pa v enem izvodu.
Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu »Prijava na javni razpis
za sofinanciranje projektov za leto 2010«
(Obrazec Projekt/2010), bodo izločene iz
postopka ocenjevanja. Obrazca ni dovoljeno
spreminjati niti po vsebini niti po obliki.
X. Predložitev prijav
Prijave se oddajo osebno ali po pošti.
Prijave, ki bodo poslane po pošti, morajo biti
oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s povratnico na naslov: Urad za enake možnosti,
Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne
odpiraj – Prijava – razpis NVO«. Na hrbtni
strani morata biti napisana naziv in naslov
prijaviteljice/prijavitelja.
Rok za predložitev prijav je do vključno
29. 1. 2010. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto
kot priporočena pošiljka ali če je do 14.30,
oddana Uradu za enake možnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana.
V primeru nepopolnih prijav bo strokovna
komisija, če Urad za enake možnosti ne razpolaga s to dokumentacijo, v roku 8 dni od
odpiranja prijav predlagateljice/predlagatelje
pozvala, da do določenega roka dopolnijo
prijavo. V primeru, da predlagateljice/predlagatelji prijave ne bodo dopolnili v roku,
bo prijava izločena kot nepopolna.
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Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljicam/prijaviteljem, zato morajo biti na hrbtni
strani kuverte opremljene z naslovom pošiljateljice/pošiljatelja.
Vsako prijavo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo
v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega
postopka.
Posamezna prijaviteljica/prijavitelj lahko
prijavi največ dva projekta in je lahko sodelujoča organizacija pri največ enem prijavljenem projektu. Prijaviteljice/prijavitelji, ki
bodo prijavili več kakor dva projekta oziroma
bodo sodelujoča organizacija pri več kakor
enem projektu bodo z vsemi prijavami izločeni iz obravnave.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva
te objave do izteka prijavnega roka vsem
zainteresiranim dosegljiva na spletnih straneh Urada za enake možnosti http://www.
uem.gov.si ali na sedežu Urada za enake
možnosti, Erjavčeva 15, Ljubljana, kjer jo
zainteresirane/zainteresirani lahko dvignejo
vsak delovni dan, od 9. do 15.30.
Celotna razpisna dokumentacija obsega:
– razpisno besedilo,
– pojasnilo o upravičenih stroških,
– obrazec Projekt/2010 »Prijava na javni
razpis za sofinanciranje projektov za leto
2010«,
– vzorec pogodbe,
– točkovnik,
– obrazec za delno poročilo,
– obrazec za zaključno poročilo,
– obrazec za beleženje opravljenega
dela (Poročilo Delo/2010),
– obrazec za vodenje seznamov prisotnosti na dogodkih (Poročilo Prisotnost/2010).
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo zainteresirane/zainteresirani, vsak delovni dan od 9. do 15. ure na tel.
01/478-14-80 (Sonja Robnik ali Sara Slana)
oziroma preko e-pošte: uem@gov.si.
XIII. Datum odpiranja prijav: z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela
1. 2. 2010. Odpiranje prijav ne bo javno.
XIV. Izid razpisa: prijaviteljice/prijavitelji bodo o izboru obveščeni najpozneje do
30. 3. 2010.
XV. Sklenitev pogodbe: urad za enake
možnosti bo z nevladnimi organizacijami,
izbranimi na tem razpisu, sklenil pogodbe.
Izbrane nevladne organizacije se morajo
odzvati na poziv Urada k sklenitvi pogodbe
v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o sofinanciranju. V nasprotnem primeru se šteje,
da je prejemnica/prejemnik odstopil od svoje
zahteve za dodelitev sredstev. Posamezna
pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe stranki.
Vlada RS, Urad za enake možnosti
Ob-8194/09
Na podlagi 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija
– (Uradni list RS, št. 96/05) objavljamo
javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljub
ljana.
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2. Opis predmeta javnega razpisa: dokumentarni film, dva filma, vsak v dolžini
50 minut.
3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponuditi je potrebno enega ali več dokumentarnih filmov.
4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe
predmeta javnega razpisa: od podpisa pogodbe do najkasneje 15. 12. 2010.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani RTV SLO – www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javni razpisi za
avdiovizualna dela pod oznako Javni razpis
AV RTV 002/2009.
6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo – e-mail: jaka.hemler@rtvslo.si.
7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana,
s pripisom »ne odpiraj – ponudba za javni
razpis z oznako AV RTV 002/2009 – dokumentarni film. Ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 16. 2. 2009, do 12. ure,
v vložišče RTV Slovenija.
8. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta javnega razpisa: podpis pogodbe po
vzorcu pogodbe.
10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika/ov in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati
ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od vročitve sklepa o izbiri najprimernejšega ponudnika.
12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
13. Druge informacije o javnem razpisu:
po razpisni dokumentaciji.
RTV Slovenija
javni zavod
Ob-8195/09
Na podlagi 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija
– (Uradni list RS, št. 96/05) objavljamo
javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljub
ljana.
2. Opis predmeta javnega razpisa: družinska nadaljevanka – 35 delov, vsak v dolžini 30 minut.
3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponuditi je potrebno celotno nanizanko.
4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe
predmeta javnega razpisa: od podpisa pogodbe do najkasneje 4. 10. 2010.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani RTV SLO – www.
rtvslo.si/razpisi, na podstrani Javni razpisi
za avdiovizualna dela, pod oznako Javni
razpis AV RTV 003/2009.
6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo – e-mail: tanja.princic@rtvslo.si.
7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV

Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana,
s pripisom » ne odpiraj – ponudba za javni
razpis z oznako AV RTV 002/2008 – družinska nadaljevanka. Ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 23. 2. 2010, do 12.
ure, v vložišče RTV Slovenija.
8. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta javnega razpisa: podpis pogodbe po
vzorcu pogodbe.
10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika/ov in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati
ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od vročitve sklepa o izbiri najprimernejšega ponudnika.
12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
13. Druge informacije o javnem razpisu:
po razpisni dokumentaciji.
RTV Slovenija
javni zavod
Št. 19/2009
Ob-8244/09
Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega društva, na podlagi 20. člena Statuta
Slovenskega konservatorskega društva in
Pravilnika o Steletovi nagradi in Steletovih
priznanjih, objavlja
razpis
za Steletovo nagrado in Steletova
priznanja za leto 2010
Kandidate za nagrado in priznanja lahko
predlagajo strokovne organizacije, ki opravljajo naloge varstva naravnih vrednot in
kulturne dediščine in člani Slovenskega konservatorskega društva.
Steletovo nagrado lahko prejmejo člani društva za vrhunske dosežke, ki so pomemben prispevek k ohranitvi in predstavitvi
naravnih vrednot in kulturne dediščine v Republiki Sloveniji. Steletovo nagrado lahko
prejmejo člani društva tudi za izredno pomembno življenjsko delo.
Steletovo priznanje lahko prejmejo člani
društva za pomembne dosežke, ki so sad
izvirnih strokovnih, tehnoloških ter drugih
prizadevanj in iskanj pri ohranitvi in predstavitvi naravnih vrednot in kulturne dediščine
v Republiki Sloveniji.
Steletovo priznanje lahko prejmejo tudi
imetniki kulturnih spomenikov in območij
kulturne krajine za izjemna prizadevanja pri
vzdrževanju, obnovi in revitalizaciji kulturnih
spomenikov in območij kulturne krajine, za
sodelovanje pri njihovi celoviti prezentaciji
ali drugi za posebne zasluge pri ohranjanju
naravnih vrednot in kulturne dediščine na
območju Republike Slovenije.
Predlogi za Steletovo nagrado in Steletova priznanja morajo biti pisni in utemeljeni
predvsem s sledečimi kriteriji: zaključenost
projekta, objava v strokovni publikaciji, prispevek k razvoju stroke, prispevek k revitalizaciji in korektnost strokovnih odločitev.
Predloge sprejemamo 30 dni po objavi,
pošljite pa jih na naslov: Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega društva, Ljub
ljana, Poljanska 40, v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj - Steletova
nagrada in priznanja«.
Slovensko konservatorsko društvo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 478-294/2009-43/06
Ob-8177/09
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07 in 94/07), na podlagi 18. in 44. člena
statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št.
33/07) sklepov župana, sprejetih na podlagi
posamičnih programov razpolaganja s premoženjem, z dne 16. 10. 2009, 19. 11. 2009
in 8. 12. 2009 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1) Nepremičnina – zemljišče parc. št.
230/1, k.o. Primskovo, v skupni izmeri
145 m2, za izklicno ceno 20.300,00 EUR
(brez vključenega davka na promet z nepremičninami).
Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parc.
št. 230/1, k.o. Primskovo, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo,
zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. Vse stroške
postopka, stroške cenitve, davek na promet
nepremičnin in druge stroške iz pogodbe,
nosi kupec.
2) Nepremičnina – poslovni prostor,
v objektu, na naslovu Stritarjeva ulica 8
v Kranju, ki stoji na zemljišču parcelna številka 280/11, 280/3 in 280/10, vse k.o. Kranj,
v skupni izmeri 146,11 m2, za izklicno ceno
121.293,50 EUR (brez vključenega davka
na promet z nepremičninami).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe, nosi kupec.
3) Nepremičnina – zemljišče parc. št.
1166/31, v izmeri 100 m2, k.o. Stražišče,
za izklicno ceno 110,00 EUR/m2, zemljišča
(brez vključenega davka na dodano vrednost Mestna občina Kranj).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na dodano vrednost in druge stroške
iz pogodbe, nosi kupec.
4) Nepremičnina – pritličje in prvo nadstropje poslovnega objekta, ki stoji na zemljišču parcelna številka 280/1, parkirišče
v izmeri 257 m2 in parcelna številka 280/8,
zelenica v izmeri 76 m2, obe vpisani v vložek številka 1190, k.o. Kranj ter parcelna
številka 280/12, dvorišče v izmeri 24 m2,
vpisano v vložek številka 2348, k.o. Kranj,
na naslovu Slovenski trg 1, v Kranju, in sicer
278,68 m2 v pritličju in 261,88 m2 v prvem
nadstropju, kar skupno znaša 540,56 m2, za
izklicno ceno 501.099,12 EUR (brez vključenega davka na promet z nepremičninami).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe, nosi kupec.
5) Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 252/3, njiva v izmeri 6425 m2,
vpisanega v vl. št. 328, k.o. Klanec, v približni izmeri 550 m2, v deležu 550/6425,
na skici označeno s št. 1, za izklicno ceno
195,00 EUR/m2, zemljišča (DDV ni vključen
v ceno).
Vse stroške postopka, davek na promet
nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe, nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
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6) Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 258/2, njiva v izmeri 2304 m2,
vpisanega v vl. št. 328, k.o. Klanec, v približni izmeri 800 m2, v deležu 800/2304 in
del zemljišča parcelna številka 259/1, njiva
v izmeri 2569 m2, vpisanega v vl. št. 93, k.o.
Klanec, v približni izmeri 400 m2, v deležu
400/2569, na skici označeno s št. 2, za izklicno ceno 195,00 EUR/m2 zemljišča (DDV
ni vključen v ceno).
Vse stroške postopka, davek na promet
nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe, nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
7) Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 262/1, njiva, v izmeri 6294 m2,
vpisanega v vl. št. 328, k.o. Klanec, v približni izmeri 1000 m2, v deležu 1000/6294,
na skici označeno s št. 3, za izklicno ceno
195,00 EUR/m2, zemljišča (DDV ni vključen
v ceno).
Vse stroške postopka, davek na promet
nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe, nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
8) Nepremičnina – del zemljišča parcelna
številka 277/1, njiva, v izmeri 1943 m2, v približni izmeri 1600 m2, v deležu 1600/1943,
del zemljišča parcelna številka 278/12, njiva
v izmeri 554 m2, v približni izmeri 200 m2,
v deležu 200/554, del zemljišča parcelna številka 278/13, njiva, v izmeri 64 m2,
v približni izmeri 40 m2, v deležu 40/64 in
del zemljišča parcelna številka 283/1, njiva, v izmeri 3360 m2 in travnik v izmeri
480 m2, v približni izmeri 200 m2, v deležu 200/3840, vse vpisane v vl. št. 93, k.o.
Klanec, na skici označeno s št. 4 (izbrani
dražitelj prevzema vse obveznosti iz izjave
št. 478-0168/2007-43/05 z dne 3. 6. 2008,
s katero je Mestna občina Kranj dala soglasje lastniku zemljišč parcelna številka
276/6, 278/11 in 277/2, vsa vpisana pri vl.
št. 93, k.o. Klanec, za zmanjšanje odmika
od vzhodne meje zemljišč parcelna številka 278/11 in 277/2, obe vpisani pri vl. št.
93, k.o. Klanec, na 0 m), za izklicno ceno
195,00 EUR/m2 zemljišča (DDV ni vključen
v ceno).
Vse stroške postopka, davek na promet
nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe, nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
9) Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 207/2, njiva v izmeri 2840 m2,
vpisanega v vl. št. 700, k.o. Klanec, v približni izmeri 520 m2, v deležu 520/2840, del
zemljišča parcelna številka 208/2, njiva v izmeri 1427 m2, vpisanega v vl. št. 700, k.o.
Klanec, v približni izmeri 800 m2, v deležu
800/1427 in del zemljišča parcelna številka
209/2, travnik, v izmeri 1957 m2, vpisanega
v vl. št. 700, k.o. Klanec, v približni izmeri
950 m2, v deležu 950/1957, za izklicno ceno
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195,00 EUR/m2 zemljišča (DDV ni vključen
v ceno).
Vse stroške postopka, davek na promet
nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe, nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
10) Nepremičnina – enostanovanjski
objekt, v izmeri 72 m2 in pripadajoče funkcionalno zemljišče, v skupni približni izmeri
206 m2, na zemljišču parcelna številka 44/3,
vpisanem pri vložni št. 628, k.o. Hrastje, za
izklicno ceno 31.843,00 EUR (brez vključenega davka na promet z nepremičninami).
Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem, sklenjenim za nedoločen
čas.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe, nosi kupec.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v sredo, dne 13. 1. 2010, ob 10.
uri, v sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za splošne zadeve pri Mestni občini
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do torka,
dne 12. 1. 2010, do 12. ure, dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše
od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do četrtka, dne 7. 1. 2010, na
Oddelku za finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo dražil na javni dražbi, na
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podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka
01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060009 Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje
varščina.«,
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine oziroma premične stvari se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
V. Kupnino za nepremičnino oziroma
premične stvari bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne
občine Kranj v roku, ki ne sme biti daljši
kot osem dni od sklenitve pogodbe oziroma
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
VI. Davek na dodano vrednost oziroma
davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične
stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo
za nepremičnino oziroma premične stvari,
ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke
tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo
ceno na m2 površine za večkratnik zneska
5 EUR,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena do 40.000 EUR lahko dvigajo
za večkratnik zneska 250 EUR,
6. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena nad 40.000 EUR lahko dvigajo
za večkratnik zneska 500 EUR,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine oziroma premične stvari in prenos lastništva se opravi
po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem
predstojnika postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najka-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

sneje do četrtka, dne 7. 1. 2010, do 12. ure,
na tel. 23-73-144 ali 031/308-563.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah oziroma premičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za
splošne zadeve in bodo objavljene na internetni strani www.kranj.si.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja in osnutek
pogodbe, lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve, v času
uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 032/2009-416-2745
Ob-8186/09
Občina Ljutomer na podlagi 100. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1
in 56/08), 5. člena Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov in
dejavnosti na področju ljubiteljske kulture
v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine
Ljutomer, št. 8/04) ter Sklepa župana številka 610/2009-416-2677 z dne 11. 11. 2009
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje letnih programov
in dejavnosti na področju ljubiteljske
kulture v Občini Ljutomer za leto 2010
1. Predmet razpisa so finančna sredstva
iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena
sofinanciranju letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini
Ljutomer za leto 2010.
2. Na razpis se lahko prijavijo društva,
skupine ali posameznik, ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju Občine
Ljutomer, so registrirani najmanj eno leto,
imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo
dokumentacijo po zakonu o društvih, imajo
zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje določene ljubiteljske kulturne
dejavnosti, da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov in je
izvedba programa primerljiva s povprečno
kakovostjo v dejavnosti.
3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije se lahko
dvignejo v Vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba 108, od dneva objave
javnega razpisa do izteka roka za oddajo
prijav, vsak dan, v času uradnih ur, oziroma
na spletni strani Občine Ljutomer, www.obcinaljutomer.si.
4. Občina bo sofinancirala naslednja področja:
– dejavnost sekcij v kulturnih društvih,
skupinah in posameznikih v ljubiteljski
kulturi redne dejavnosti po merilih v višini
60%,
– prostočasne kulturne aktivnosti, kot so
sodelovanje na območnih, medobmočnih in
državnih srečanjih v višini 10%,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v višini
10%,
– delovanje v evropskem merilu v višini
5%,
– uspehi v regijskem, državnem in evropskem merilu v višini 3%,
– realizacija letnih programov z upoštevanjem dejanskega delovanja v občini in
izven nje, organiziranje kvalitetnih samostojnih projektov v višini 5%,

– kulturne prireditve in akcije ter dejavnost na področju varovanja kulturne dediščine v višini 5%,
– druge programe, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost v višini 2%.
Podrobneje so kriteriji in merila opredeljena v pravilniku.
5. Kot pravočasno vložene štejejo vse
prijave, ki bodo poslane ali vložene do
29. januarja 2010, do 12. ure. Prijavitelji
morajo prijavo poslati po pošti na naslov
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, ali jo do roka oddati v vložišču na
istem naslovu, soba štev. 108, v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v zaprti
kuverti z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis
za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Ljutomer za leto 2010.« Na hrbtni strani
mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene
in pravočasno oddane. Nepravočasne in
nepravilno označene prijave bodo vrnjene
prijaviteljem.
6. Okvirna višina razpisanih sredstev za
sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini
Ljutomer za leto 2010 znaša 22.885,00 €.
7. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 45 dneh po izteku
roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način
koriščenja proračunskih sredstev.
8. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, kontaktna oseba Renata Zrinski, tel.
02/584-90-63.
Občina Ljutomer
Št. 671-0011/2009-03101
Ob-8196/09
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98), Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o sofinanciranju
programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št.
123/08) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, …, 23/07)
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
športa v letu 2010
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa
Občina bo v skladu z Letnim programom
športa Občine Ravne na Koroškem za leto
2010 sofinancirala naslednje programe:
3.1. Sofinanciranje športnih programov:
– športno vzgojo predšolskih otrok,
– interesno športno vzgojo šoloobveznih
otrok,
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju),
– športna dejavnost študentov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
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– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– delovanje športnih zvez,
– informatika v športu,
– informiranje o športu v medijih,
– založniška dejavnost v športu,
– propagandna dejavnost v športu,
– miselne in specifične športne panoge,
– športna vzgoja odraslih s posebnimi
potrebami,
– posebne nagrade za izredne športne
dosežke,
– promocijske športne prireditve (mednarodne igre šolarjev),
– program preživljanja prostega časa
otrok med počitnicami.
3.2. Promocijske športne prireditve.
3.3. Programi za aktivne počitnice in počitniške programe.
3.4. Obratovanje in uporaba športnih
objektov za izvajanje letnega programa
športa.
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva,
– zveze športnih društev v Občini Ravne
na Koroškem,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so bile ustanovljene za
opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje
tehnične in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski
zavodi.
4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
(velja za društva in zveze društev),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,
– da imajo organizirano redno športno
dejavnost najmanj 36 tednov na leto, razen
za izvajanje aktivnih počitnic,
– da so registrirani in delujejo že najmanj
leto dni,
– da delujejo zakonito.
4.3. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani na
podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 123/08)
ter Letnim programom športa Občine Ravne
na Koroškem za leto 2010.
4.3.1. Sredstva, namenjena za aktivne
počitnice in počitniške programe za mladino v zimskem času se bodo delila po ključu
števila otrok po podanem poročilu o izvedenih počitnicah glede na stroške posamezne
aktivnosti, sredstva namenjena za aktivne
počitnice in počitniške programe v letnem
času so namenjena Športnemu zavodu.
4.3.2. Sredstva za obratovanje in uporabo športnih objektov za izvajanje letnega
programa športa se bodo financirala v skladu s XI. točko Pravilnika o sofinanciranju
programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem.
5. Okvirna višina sredstev:
1. Sofinanciranje športnih programov
v višini 133.023 €.
2. Promocijske športne prireditve v višini
5.954 €.

Št.

3. Programi za aktivne počitnice in počitniške programe v višini 17.957 €, od tega
za zimske počitnice 4.200 € ter za letne
počitnice 13.757 €.
4. Obratovanje in uporaba športnih
objektov za izvajanje letnega programa
športa 293.702 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2010.
7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti
v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik ali Mateji Šumnik,
ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Sofinanciranje programov
športa v javnem interesu v Občini Ravne na
Koroškem za leto 2010«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana v sprejemni pisarni
Občine Ravne na Koroškem oziroma posredovana s priporočeno pošiljko 19. 1. 2010.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo komisija opravila 20. 1. 2010, ob 15.
uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30
dni po oddaji popolnih vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje programov športa v skladu
z razpisno dokumentacijo, ki jo od 18. 12.
2009 dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik ali
Mateji Šumnik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine,
http://www.ravne.si.
Podrobne informacije o prijavi dobite na
Občini Ravne na Koroškem, pri Mariji Vrhovnik Čas (02/82-16-007).
11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne
na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov športa za leto 2010.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 610-0007/2009-03101
Ob-8197/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08),
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08), Statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) in Pravilnika o sofinanciranju programov kulture
v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 30/07) objavlja
Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov na področju kulture v Občini
Ravne na Koroškem za leto 2010,
v okvirni višini 42.621 €
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje kulturnih programov, ki so
v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem, ki se bodo izbrala na osnovi vrednotenja prijavljenih programov in projektov.
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3. Osnovna razpisna področja
3.1 Programi ljubiteljske kulture
V javni interes na področju ljubiteljske
dejavnosti spadajo spodbujanje dejavnosti
kulturnih društev, skupin in organizacij s področja kulture, zagotavljanje prostorskih in
tehničnih pogojev za njihovo delovanje in za
izobraževanje potrebnih kadrov.
Iz sredstev občinskega proračuna se financirajo:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij ter kulturna dejavnost
v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov, v delu, ki presega
vzgojno izobraževalne programe,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.
3.2. Posebni projekti ljubiteljske kulture,
pomembni za občino
V javni interes na področju izvajanja posebnih projektov ljubiteljske kulture spada
udeležba na tekmovanjih, revijah, proslavah, gostovanja in sodelovanja z društvi iz
drugih občin in držav.
3.3. Knjiga – izdajateljska dejavnost
V javni interes na področju knjige spadajo: zagotavljanje pogojev za ustvarjalnost
posameznika, založniška dejavnost, knjigarniška mreža, bralna kultura, promocija knjig,
branja in avtorjev, literarni večeri, mednarodna dejavnost in promocija.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa, pod naslednjimi
pogoji:
– da imajo sedež in izvajajo programe na
območju Občine Ravne na Koroškem,
– da so najmanj leto dni pred objavo razpisa registrirani v skladu z Zakonom o zavodih oziroma Zakonom o društvih,
– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da vodijo evidenco o članstvu, razen
javnih zavodov in ustanov,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi.
4.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska strokovna komisija za vodenje postopka
javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih
programov, ki jo imenuje župan Občine Ravne na Koroškem.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih oseb, ki ne
izpolnjujejo razpisnih pogojev.
5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet razpisa,
znaša 42.621 €:
– programi ljubiteljske kulture –
36.739 €,
– posebni projekti ljubiteljske kulture –
4.082 €,
– izdajateljska dejavnost – 1.800 €.
6. Merila in kriteriji za izbor: pri izboru
posameznega programa bodo upoštevana merila in kriteriji, opredeljeni v prilogi
1 k Pravilniku o sofinanciranju programov
kulture v javnem interesu v Občini Ravne
na Koroškem, za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti pa v prilogi 2 k Pravilniku
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o sofinanciranju programov kulture v javnem
interesu v Občini Ravne na Koroškem. Izračun vrednosti sofinanciranja posameznega
programa bo temeljil na oceni izpolnjevanja
pozivnih kriterijev in razpoložljivih finančnih
sredstvih.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2010.
8. Razpisni rok: razpis se prične 18. 12.
2009 in se zaključi 19. 1. 2010.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči
o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča
o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni
pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine,
http://www.ravne.si.
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in predložena na naslov
v zaprti kuverti. Zapečatene kuverte morajo
ponudniki do 19. 1. 2010 oddati na naslov:
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« ter z označbo
»Javni razpis – kultura 2010«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime in naslov prijavitelja.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ravne na Koroškem, tel. 02/82-16-007 (Majda
Vrhovnik Čas).
12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila najkasneje
v roku 30 dni po oddaji popolne vloge, odpiranje prispelih ponudb bo 20. 1. 2010,
ob 13. uri, na sedežu Občine Ravne na
Koroškem.
13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju programov.
14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog,
ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo
obravnavali ter jih bo komisija s sklepom
zavrgla.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 122-29/2009
Ob-8213/09
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na
podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2009 (Uradni list RS, št.
90/09) in Odloka o sofinanciranju programov
in projektov s področja socialne dejavnosti
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 10/09), objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

javni razpis
za sofinanciranje programov
in projektov s področja socialne
dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica
v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja
socialne dejavnosti v interesu Mestne občine Nova Gorica. Sofinancira se naslednje
programe in projekte:
– programi in projekti, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti omogočajo, da se
vključujejo v okolje in jim nudijo podporo pri
povečanju neodvisnega življenja,
– programi in projekti svetovanja, pomoči
in rehabilitacije, namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih
zdravstvenih storitev,
– programi in projekti, ki blažijo posledice revščine in odpravljajo socialne in druge
stiske posameznikov,
– programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju
omogočajo vključevanje v okolje ter drugi
programi in projekti s področja varovanja
duševnega zdravja,
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov,
– drugi programi in projekti s področja
socialne dejavnosti, ki dokazujejo vsebinsko
učinkovitost.
Ne sofinancira se:
– formalnega izobraževanja (redno in izredno) na vseh stopnjah,
– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje
nepremičnin ali opreme,
– odhodkov za plače izvajalcev programov ali projektov,
– turističnih potovanj, turističnih izletov in
turističnih letovanj,
– programov s področja zasvojenosti.
Prijavitelji lahko na razpis prijavijo največ
en program ali največ tri projekte. V primeru,
ko prijavitelj prijavi več programov ali več
projektov, se v nadaljnjo obravnavo sprejmejo program ali projekti po vrstnem redu
v vlogi. V primeru, da prijavitelj prijavlja na
javni razpis več projektov, mora biti prijava
za vsak posamezen projekt izpolnjena na
svojem obrazcu.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja
vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno
vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program predstavlja dejavnost izvajalca,
ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta
in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno
zaporedje aktivnosti.
2. Na razpis za sofinanciranje programov
in projektov s področja socialne dejavnosti
se lahko prijavijo izvajalci, katerih delovanje
ni financirano iz proračuna Mestne občine
Nova Gorica v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk:
– društva in zveze društev,
– druge pravne osebe in izvajalci, ki izvajajo programe in projekte s področja socialne dejavnosti, katerih socialno delovanje je
izkazano kot osnovna dejavnost.
Za prijavitelje se štejejo:
– humanitarna in invalidska društva ter
organizacije s področja socialne dejavnosti,
ki so v skladu z zakonom ustanovljeni kot
prostovoljne neprofitne organizacije, z namenom izvajanja posebnih socialnih programov in storitev, utemeljenih na značilnostih

invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– dobrodelne organizacije, ki so ustanovljene v skladu z zakonom kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom
reševanja socialnih stisk občanov mestne
občine,
– organizacije za samopomoč, ki so
v skladu z zakonom ustanovljene kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih problemov svojih
članov,
– druga društva, ki izvajajo programe in
projekte na področju socialne dejavnosti za
uporabnike z območja mestne občine.
Za prijavitelje se ne štejejo:
– subjekti po Zakonu o gospodarskih
družbah.
3. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica oziroma izpostavo ali enoto,
– so registrirani za izvajanje programov
ali projektov na področju socialne dejavnosti
in delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu
z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo
njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 50% vrednosti prijavljenega
programa ali projekta (med lastna sredstva
se šteje tudi prostovoljno delo; vrednost prostovoljnega dela se definira ob vsakoletnem
razpisu),
– program ali projekt se izvaja na območju in v interesu mestne občine,
– program ali projekt je neprofitne oziroma nekomercialne narave,
– vsebina programa ali projekta mora
ustrezati predmetu javnega razpisa,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali,
– v primeru, da ima prijavitelj sedež izven
mestne občine vendar na območju statistične regije Goriška, mora imeti v članstvu najmanj 50% občanov mestne občine in izvajati
program na območju mestne občine.
4. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 70.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Prijavite se lahko samo na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure, in ob
sredah, od 8. do 16. ure, v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine
Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani http://www.nova-gorica.si.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena
v razpisnem obrazcu.
6. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, v zaprti kuverti s pripisom »Javni
razpis Področje socialne dejavnosti 2010 –
Ne odpiraj«.
7. Rok za prijavo na razpis je do petka,
21. 1. 2010, do 13. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do
izteka roka, to je do 21. 1. 2010, do 13. ure,
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prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno
ime in naslov prijavitelja.
Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo
do izteka roka za prijavo. Vse vloge, prispele po roku za prijavo, in nepopolne vloge,
bodo zavržene.
8. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa.
9. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica, na tel. 05/33-50-352
(Marinka Saksida).
Mestna občina Nova Gorica
Št. 122-17/2009
Ob-8214/09
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na
podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 90/09) in Odloka o sofinanciranju
programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št.
78/09), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
zasvojenosti v Mestni občini Nova
Gorica v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja zasvojenosti
v interesu Mestne občine Nova Gorica. Sofinancira se naslednje programe:
Sklop B: Sekundarna preventiva
Sekundarna preventiva je usmerjena
k podpori in svetovanju mladim s težavami
v odraščanju ter preprečevanju prehoda od
eksperimentiranja s prepovedanimi drogami
v odvisnost. Sem sodijo programi, ki potekajo kontinuirano tekom celega leta in so
namenjeni učencem in dijakom ter eksperimentatorjem, ki že imajo določene vedenjske, osebnostne, šolske in druge težave.
Sklop C: Terciarna preventiva
Terciarna preventiva je usmerjena k preprečevanju nastanka socialne škode zaradi
uporabe drog in zmanjševanju ter preprečevanju prenosa nalezljivih bolezni in s tem
nadaljnjemu slabšanju zdravstvenega in socialnega stanja oseb, ki uporabljajo droge.
Sem sodijo takoimenovani nizkopražni programi, ki potekajo kontinuirano tekom celega leta in vključujejo predvsem individualno
svetovalno pomoč odvisnikom, individualno
svetovalno pomoč svojcem odvisnikov, skupine za samopomoč za odvisnike, skupine
za samopomoč za svojce odvisnikov, informiranje, podporo, zmanjševanje škode,
terensko delo in svetovanje.
Sklop D: Kvartarna preventiva
Kvartarna preventiva je usmerjena k doseganju popolne abstinence in reintegraciji. Sem sodijo takoimenovani visokopražni
programi ter programi za reintegracijo, ki
potekajo kontinuirano tekom celega leta in
vključujejo delo s stabilnimi abstinenti in njihovimi svojci, socialno reintegracijo, spodbujanje izobraževanja in zaposlovanja, preprečevanje socialne izključenosti.
V postopku javnega razpisa bo izbran
največ po en izvajalec za posamezno vsebino po sklopih, lahko pa bo izbran en izvajalec za posamezen program, posamezen,
več ali vse sklope:
Sklop B
– program za delo z osnovnošolsko populacijo,
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– program za delo s srednješolsko populacijo,
– program za delo z ekperimentatorji.
Sklop C
– nizkopražni program.
Sklop D
– visokopražni program,
– reintegracijski program.
2. Na javni razpis za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti se lahko
prijavijo:
– nevladne organizacije (društva, ustanove, neprofitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi zakonskih predpisov
za opravljanje dejavnosti s področja socialnega varstva,
– javni zavodi in druge pravne osebe
in izvajalci s področja socialnega varstva,
katerih socialna dejavnost je izkazana kot
osnovna dejavnost in so na podlagi zakonskih predpisov registrirani tudi za opravljanje dejavnosti s področja zasvojenosti, (v
nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
Za prijavitelje se ne štejejo:
– subjekti po Zakonu o gospodarskih
družbah.
Programi prijaviteljev s področja zasvojenosti, ki so sofinancirani prek drugih razpisov v mestni občini ali so sofinancirani
k okviru posebnih ali drugih proračunskih
postavk proračuna mestne občine, oziroma se kot prijavitelji pojavijo zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je mestna
občina, niso predmet sofinanciranja po tem
odloku.
3. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijavljajo program, ki je predmet razpisa,
– program se izvaja na območju Mestne
občine Nova Gorica,
– v ustanovitvenih aktih morajo imeti jasno opredeljeno delovanje na področju, ki je
predmet razpisa,
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa,
– so registrirani za izvajanje programov
s področja zasvojenosti in delujejo najmanj
dve leti,
– v preteklem letu so bile izpolnjene vse
pogodbene obveznosti do mestne občine,
kolikor je prijavitelj sodeloval na javnem razpisu,
– imajo zagotovljena tudi lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev za izvajanje prijavljenega programa.
4. Skupna višina finančnih sredstev, ki
bodo razdeljena na podlagi tega razpisa,
je 15.000,00 EUR. Sredstva bodo porazdeljena po posameznih programih oziroma
sklopih.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Prijavitelji se lahko prijavijo samo na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo od ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure,
in ob sredah, od 8. do 16. ure, v tajništvu
Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni
strani www.nova-gorica.si.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena
v razpisnem obrazcu. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični
program izpolniti ločen obrazec.
6. Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite na naslov Mestna občina Nova Go-
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rica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis
Področje zasvojenosti 2010 – Ne odpiraj«.
7. Rok za prijavo na razpis je do ponedeljka 31. 1. 2010, do 13. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika
(soba 38/I). Na hrbtni strani ovojnice mora
biti navedeno ime in naslov prijavitelja.
Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo
do izteka roka za prijavo, to je do 31. 1.
2010, do 13. ure. Vse vloge, prispele po
roku za prijavo, in nepopolne vloge, bodo
zavržene.
8. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa.
9. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica, na tel. 05/33-50-352
(Marinka Saksida).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-8215/09
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
4. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih
programov in projektov v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 16/05, št. 39/07
in št. 20/09) in Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 90/09), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov v Mestni občini Nova
Gorica v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov iz
sredstev proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2010 na področju:
– ustvarjanja, posredovanja in varovanja
kulturnih dobrin na področju nepremične in
premične kulturne dediščine,
– besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdio-vizualnih in drugih
umetnosti ter
– novih medijev, na področju založništva
in knjižničarstva, kinematografije in drugih
področjih kulture.
2. Cilj javnega razpisa je zagotovitev finančne podpore izvajalcem kulturnih programov in projektov, ki izpolnjujejo pogoje
in merila iz tega javnega razpisa.
3. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci
kulturnih programov in projektov, katerih delovanje ni financirano iz proračuna mestne
občine v okviru posebnih oziroma drugih
proračunskih postavk:
– društva in zveze društev, ki se ne sofinancirajo prek Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna
izpostava Nova Gorica,
– zveze društev s področja kulture, katerih delovanje ni financirano v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za
kulturo oziroma imajo status samozaposlenega v kulturi,
– neprofitne organizacije, ustanovljene
za opravljanje dejavnosti v kulturi,
– zavodi in druge pravne osebe, ki izvajajo kulturne programe oziroma projekte.
4. Prijavitelji na razpis morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica,
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– so registrirani za izvajanje programov
oziroma projektov na področju kulturnih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj
v višini, ki jo določajo merila za vrednotenje
in izbor kulturnih programov in projektov,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
5. Višina finančnih sredstev, ki so predmet javnega razpisa, je 30.000 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Prijavite se lahko samo na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jih dobite od ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure, in ob
sredah, od 8. do 16. ure, v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni
strani http://www.nova-gorica.si, pod rubriko
»Aktivni razpisi«.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge in dokazila, ki so navedeni v razpisnem obrazcu. Kolikor prijavitelj prijavlja
več programov/projektov, mora za vsak
posamični program/projekt izpolniti ločen
obrazec.
7. Prijave z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na
naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali
osebno oddajte v sprejemni pisarni Mestne
občine Nova Gorica (soba št. 38/I), v zaprti
kuverti z oznako »Javni razpis kultura 2010
– Ne odpiraj«. Na hrbtni strani kuverte mora
biti točen naziv in naslov naročnika.
8. Rok za prijavo na razpis je do 20. januarja 2010. Za pravočasno se šteje prijava,
ki je do tega dne vložena v sprejemni pisarni naročnika oziroma do tega dne oddana
s priporočeno pošiljko na naslov naročnika.
Nepravočasne vloge uprava s sklepom zavrže. Nepopolne vloge pa morajo prijavitelji
dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne
storijo, uprava s sklepom vloge zavrže.
9. Merila za vrednotenje in izbor kulturnih programov in projektov so sestavni del
razpisne dokumentacije.
10. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica, na tel. 335-01-65 ali
335-01-61.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-8216/09
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
4. člena Odloka o sofinanciranju otroških in
mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št.
11/09) in Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2010 (Uradni list RS, št.
90/09), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje otroških in mladinskih
programov in projektov v Mestni občini
Nova Gorica v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov in
projektov iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica na področju:
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a) Področje otrok
– program oziroma projekt je namenjen
otrokom v starosti do vključno 14 let,
– vzpodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela,
– dejavnosti med šolskimi počitnicami,
– preventivne aktivnosti,
– zmanjševanje nasilja med in nad otroki,
– dvigovanje kakovosti življenja otrok,
– kakovostno preživljanje prostega
časa,
– neformalno učenje, izobraževanje in
usposabljanje,
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija otrok v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih.
b) Področje mladine
– program oziroma projekt je namenjen
mladim v starosti od 15 do 29 let,
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– raziskovalno delo mladih,
– zmanjševanje učinkov in posledic tveganih vedenj,
– preprečevanje nasilja med mladimi in
nad mladimi,
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
– razvoj interesnih oblik združevanja
mladih,
– aktualne mladinske iniciative,
– kreativno preživljanje prostega časa,
– informacijske dejavnosti.
Predmet razpisa niso programi in projekti, ki so usmerjeni v:
– formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah,
– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje
nepremičnin ali opreme,
– turistična potovanja, turistični izleti in
turistična letovanja,
– športna tekmovanja in športne programe,
– programe in projekte s pretežno internetno vsebino,
– vključevanja odvisnikov in drugih zasvojencev v skupnosti za zdravljenje odvisnosti.
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci, ki iste programe ali projekte
prijavljajo na druge javne razpise mestne
občine.
Mestna občina po tem odloku prav tako
ne sofinancira programov in projektov, ki
predstavljajo redne šolske oziroma študijske
programe.
Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en letni otroški ali mladinski program ali največ tri
otroške ali mladinske projekte.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja
vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno
vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program predstavlja dejavnost izvajalca,
ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta
in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno
zaporedje aktivnosti.
2. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci
otroških in mladinskih programov in projektov, katerih delovanje ni financirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma drugih
proračunskih postavk:
– društva in zveze društev,
– mladinski sveti,

– druge pravne osebe in izvajalci, ki
niso profitnega značaja in katerih izvajanje programov ali projektov, namenjenih
otrokom in mladim, je izkazana kot glavna
dejavnost.
Za prijavitelje se ne štejejo subjekti, ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah.
3. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica oziroma izpostavo ali enoto v kateri je
najmanj 85% otrok in mladostnikov iz Mestne občine Nova Gorica,
– so registrirani za izvajanje programov
oziroma projektov na področju otroških ali
mladinskih dejavnosti in delujejo najmanj
eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu
z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo
njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj
v višini 50% vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva se šteje
tudi prostovoljno delo v višini 10% vrednosti
prijavljenega programa ali projekta),
– program ali projekt se izvaja na območju ali v interesu mestne občine,
– program ali projekt je neprofitne oziroma nekomercialne narave,
– vsebina programa ali projekta mora
ustrezati predmetu javnega razpisa,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
4. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 50.000 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Prijavite se lahko samo na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure, in ob
sredah, od 8. do 16. ure, v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine
Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani http://www.nova-gorica.si
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena
v razpisnem obrazcu. Kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak posamični
projekt izpolniti ločen obrazec.
6. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica ali osebno oddajte v glavni pisarni
št. 38/I Mestne občine Nova Gorica, v zaprti
kuverti, s pripisom »Javni razpis OMD 2010
– Ne odpiraj«.
7. Rok za prijavo na razpis je do 22. 1.
2010, do 11. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka (22. 1. 2010, do 11. ure) prispe na
naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in
naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepopolne vloge bodo
zavržene.
8. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa.
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9. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica, na tel. 05/33-50-353
(Robert Cencič).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-8223/09
Skladno z določilom prvega odstavka
29. člena Odloka o podelitvi koncesije za
izvajanje obvezne občinske gospodarske
javne službe vzdrževanja občinskih cest
na območju Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 86/09) objavljamo, da je naročnik
na portalu www.enarocanje.si pod številko
JN10206/2009 dne 8. 12. 2009, posredoval
objavo javni razpis za podelitev koncesije
za izvajanje obvezne občinske gospodarske
javne službe vzdrževanja občinskih cest na
območju Občine Medvode. Podatki o javnem razpisu se nahajajo v objavi. Razpisna
dokumentacija je objavljena prek portala
na spletnih straneh naročnika na naslovu:
http://www.medvode.si/javni_razpisi_2009.
htm.
Občina Medvode
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Javne dražbe
Ob-8172/09
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d. o. o., Ravne na Koroškem, Ob
Suhi 19, po pooblastilu lastnika nepremičnin
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada, Ljubljana, Poljanska cesta
31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe in izklicna cena
A) Sedem parkirnih mest in ena garaža,
na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica
18 (Ljubljana – Bežigrad):
1. Parkirno mesto z oznako 55.E v 3. etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku št.
4079/55, k.o. (2636) Bežigrad; izklicna cena
je 7.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV;
2. Parkirno mesto z oznako 56.E v 3. etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku št.
4079/56, k.o. (2636) Bežigrad; izklicna cena
je 7.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV;
3. Parkirno mesto z oznako 57.E v 3.
etaži, površine 10,50 m2 vpisano v vložku št.
4079/57, k.o. (2636) Bežigrad; izklicna cena
je 7.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV;
4. Parkirno mesto z oznako 58.E v 3.
etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku
št. 4079/58, k.o. (2636) Bežigrad; izklicna
cena je 7.000,00 EUR, ki ne vključuje 20%
DDV;
5. Parkirno mesto z oznako 59.E v 3. etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku št.
4079/59, k.o. (2636) Bežigrad; izklicna cena
je 7.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV;
6. Parkirno mesto z oznako 60.E v 3. etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku št.
4079/60, k.o. (2636) Bežigrad; izklicna cena
je 7.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV;
7. Parkirno mesto z oznako 61.E v 3. etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku št.
4079/61, k.o. (2636) Bežigrad; izklicna cena
je 7.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV;
8. Garaža z oznako 110.E v 2. etaži,
površine 17,10 m2, vpisana v vložku št.
4079/110, k.o. (2636) Bežigrad; izklicna
cena je 10.600,00 EUR, ki ne vključuje 20%
DDV.
Predmet javne dražbe so parkirna mesta
in garaža od zap. št. 1.–8. ter idealni deleži
na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta, na naslovu Ljubljana,
Knobleharjeva ulica 18, stoječ na parc. št.
1401/3 in 1401/5, obe k.o. (2636) Bežigrad,
komunalna opremljenost in izboljšave (parkirna mesta, garaže, idealni delež skupnih
prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 1401/4, 1402/12 in
1402/13, vse k.o. (2636) Bežigrad).
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
B) Nezaseden samski dom, na naslovu Trbovlje, Zasavska cesta 11, s številko
stavbe 2:
Samski dom sestoji iz petih etaž: klet, visoko pritličje, 1. nadstropje, 2. nadstropje in
mansarda. Skupna neto površina prostorov
znaša 899 m2. Samski dom stoji na parc. št.
513/4 stanovanjska stavba 259 m2, vpisana
v vložku št. 368, k.o. (1872) Dobovec, h ka-

teremu spadajo tudi parc. št. 513/2 dvorišče
1127 m2, parc. št. 513/6 dvorišče 106 m2 in
parc. št. 513/7 cesta 74 m2, vse vpisane
v vložku št. 386, k.o. (1872) Dobovec. Prostorom pripada, poleg idealnega deleža na
zemljišču, tudi idealni delež skupnih delov in
naprav ter zunanje ureditve.
V lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada je parcela
št. 513/4, k.o. (1872) Dobovec do celote in
idealna polovica parc. št. 513/2, 513/6 ter
513/7, vse k.o. (1872) Dobovec, skupaj površine 912,50 m2.
Izklicna cena je 55.000,00 EUR, ki ne
vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
C) Celoten prosti in nezasedeni del stavbe, na naslovu Jesenice, Cesta maršala Tita
106, z identifikatorjem stavbe 2175-3115.
ES, in sicer:
a) prostori v delu kleti, v skupni izmeri
165,08 m2, ki obsegajo: nestanovanjski del
z oznako 75.E, v izmeri 11,62 m2, nestanovanjski del z oznako 76.E, v izmeri 11,69 m2,
nestanovanjski del z oznako 77.E, v izmeri 40,58 m2, nestanovanjski del z oznako
78.E, v izmeri 33,77 m2, nestanovanjski del
z oznako 79.E, v izmeri 41,10 m2 in nestanovanjski del z oznako 80.E, v izmeri 26,32 m2, vse vpisano v podvložkih št.
2356/75–2356/80, k.o. (2175) Jesenice;
b) del pritličja, v skupni izmeri 135,56 m2,
ki obsega: stanovanjski del z oznako 5.E,
v izmeri 9,81 m2, stanovanjski del z oznako 6.E, v izmeri 9,67 m2, stanovanjski del
z oznako 7.E, v izmeri 9,63 m2, stanovanjski
del z oznako 8.E, v izmeri 9,67 m2, stanovanjski del z oznako 9.E, v izmeri 9,63 m2,
stanovanjski del z oznako 10.E, v izmeri
9,67 m2, stanovanjski del z oznako 11.E,
v izmeri 9,35 m2, stanovanjski del z oznako
12.E, v izmeri 9,46 m2, vse vpisano v podvložkih št. 2356/5–2356/12 k.o. (2175) Jesenice, stanovanjski del z oznako 81.E,
v izmeri 25,05 m2, vpisan v podvložku št.
2356/81, k.o. (2175) Jesenice in skupni
prostor z oznako 86.E, v izmeri 33,62 m2,
vpisan v podvložku št. 2356/87, k.o. (2175)
Jesenice;
c) del 1. nadstropja, v skupni izmeri 255,53 m2, ki obsega: stanovanjski del
z oznako 13.E, v izmeri 9,51 m2, stanovanjski del z oznako 14.E, v izmeri 9,47 m2,
stanovanjski del z oznako 15.E, v izmeri
9,67 m2, stanovanjski del z oznako 16.E,
v izmeri 9,58 m2, stanovanjski del z oznako 17.E, v izmeri 9,47 m2, stanovanjski del
z oznako 18.E, v izmeri 9,73 m2, stanovanjski del z oznako 19.E, v izmeri 9,65 m2,
stanovanjski del z oznako 20.E, v izmeri
9,65 m2, stanovanjski del z oznako 21.E,
v izmeri 14,67 m2, stanovanjski del z oznako 22.E, v izmeri 14,11 m2, stanovanjski
del z oznako 23.E, v izmeri 9,24 m2, stanovanjski del z oznako 24.E, v izmeri 9,33 m2,
stanovanjski del z oznako 25.E, v izmeri
9,27 m2, stanovanjski del z oznako 26.E,
v izmeri 9,26 m2, stanovanjski del z oznako 27.E, v izmeri 9,35 m2, stanovanjski del
z oznako 28.E, v izmeri 9,25 m2, vse vpisano v podvložkih št. 2356/13–2356/28, k.o.
(2175) Jesenice, stanovanjski del z oznako

82.E, v izmeri 30,50 m2, vpisan v podvložku
št. 2356/82, k.o. (2175) Jesenice, skupni
prostor z oznako 87.E, v izmeri 61,30 m2,
vpisan v podvložku št. 2356/88, k.o. (2175)
Jesenice in skupni prostor z oznako 89.E,
v izmeri 2,52 m2, vpisan v podvložku št.
2356/90 k.o. (2175) Jesenice;
d) celotno 2. nadstropje, v skupni izmeri 320,46 m2, ki obsega: stanovanjski del
z oznako 29.E, v izmeri 26,25 m2, stanovanjski del z oznako 30.E, v izmeri 8,91 m2,
stanovanjski del z oznako 31.E, v izmeri
14,96 m2, stanovanjski del z oznako 32.E,
v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del z oznako 33.E, v izmeri 9,83 m2, stanovanjski del
z oznako 34.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del z oznako 35.E, v izmeri 9,89 m2,
stanovanjski del z oznako 36.E, v izmeri
9,87 m2, stanovanjski del z oznako 37.E,
v izmeri 9,89 m2, stanovanjski del z oznako 38.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del
z oznako 39.E, v izmeri 9,90 m2, stanovanjski del z oznako 40.E, v izmeri 15,04 m2,
stanovanjski del z oznako 41.E, v izmeri
15,19 m2, stanovanjski del z oznako 42.E,
v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del z oznako 43.E, v izmeri 9,85 m2, stanovanjski del
z oznako 44.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del z oznako 45.E, v izmeri 9,83 m2,
stanovanjski del z oznako 46.E, v izmeri
9,94 m2, stanovanjski del z oznako 47.E,
v izmeri 9,54 m2, vse vpisano v podvložkih
št. 2356/29–2356/47, k.o. (2175) Jesenice,
stanovanjski del z oznako 83.E, v izmeri
32,38 m2, vpisan v podvložku št. 2356/83,
k.o. (2175) Jesenice, skupni prostor z oznako 90.E, v izmeri 67,34 m2, vpisan v podvložku št. 2356/91, k.o. (2175) Jesenice
in skupni prostor z oznako 91.E, v izmeri
2,55 m2, vpisan v podvložku št. 2356/92,
k.o. (2175) Jesenice;
e) celotno 3. nadstropje, v skupni izmeri 321,58 m2 ki obsega: stanovanjski del
z oznako 48.E, v izmeri 26,82 m2, stanovanjski del z oznako 49.E, v izmeri 8,68 m2,
stanovanjski del z oznako 50.E, v izmeri
15,23 m2, stanovanjski del z oznako 51.E,
v izmeri 9,98 m2, stanovanjski del z oznako 52.E, v izmeri 9,95 m2, stanovanjski del
z oznako 53.E, v izmeri 9,85 m2, stanovanjski del z oznako 54.E, v izmeri 10,03 m2,
stanovanjski del z oznako 55.E, v izmeri
9,98 m2, stanovanjski del z oznako 56.E,
v izmeri 9,98 m2, stanovanjski del z oznako 57.E, v izmeri 9,97 m2, stanovanjski del
z oznako 58.E, v izmeri 10,03 m2, stanovanjski del z oznako 59.E, v izmeri 15,12 m2,
stanovanjski del z oznako 60.E, v izmeri
15,35 m2, stanovanjski del z oznako 61.E,
v izmeri 10,01 m2, stanovanjski del z oznako 62.E, v izmeri 9,89 m2, stanovanjski del
z oznako 63.E, v izmeri 9,81 m2, stanovanjski del z oznako 64.E, v izmeri 9,88 m2,
stanovanjski del z oznako 65.E, v izmeri
9,78 m2, stanovanjski del z oznako 66.E,
v izmeri 9,59 m2, vse vpisano v podvložkih
št. 2356/48–2356/66, k.o. (2175) Jesenice,
stanovanjski del z oznako 84.E, v izmeri
32,55 m2, vpisan v podvložku št. 2356/84,
k.o. (2175) Jesenice, skupni prostor z oznako 92.E, v izmeri 66,61 m2, vpisan v podvložku št. 2356/93, k.o. (2175) Jesenice
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in skupni prostor z oznako 93.E, v izmeri
2,49 m2, vpisan v podvložku št. 2356/94,
k.o. (2175) Jesenice;
f) celotno podstrešje z oznako 94.E,
v izmeri 385,81 m2, vpisano v podvložek št.
2356/85, k.o. (2175) Jesenice.
Skupna
površina
prostorov
je
1.584,02 m2.
Objekt znotraj katerega se nahajajo navedeni prostori stoji na zemljišču s parc. št.
157/3 in 157/4, h kateremu spada tudi pripadajoči del zemljišča na parc. št. 157/2 in
157/21, vse k.o. (2175) Jesenice, skupne
površine 3.329,00 m2, k.o. (2175) Jesenice.
Prostorom pripada, poleg idealnega deleža
na zemljišču, tudi idealni delež skupnih delov in naprav ter zunanje ureditve.
Predmet nakupa je celoten obseg nepremičnin pod točkami od a) do f). Opredelitev
pod posamezno točko je podana zgolj iz
razlogov večje preglednosti predmeta prodaje.
Izklicna cena je 366.000,00 EUR, ki ne
vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov).
D) Zazidano stavbno zemljišče: parc. št.
710, njiva 918 m2, funkcionalen objekt 5 m2,
vpisano v vložku št. 2106, k.o. (2175) Jesenice. Nepremičnina se nahaja ob stanovanjskem objektu na naslovu Jesenice, Ulica
heroja Verdnika 17 in v neposredni bližini
športne – hokejske dvorane.
Izklicna cena je 30.090,00 EUR, ki ne
vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov).
E) Zazidano stavbno zemljišče: parc. št.
802/2 pašnik 573 m2, vpisano v vložku
št. 2106, k.o. (2175) Jesenice in parc. št.
792/37 gozd 2392 m2, vpisano v vložku št.
95 k.o. (2638) Podmežaklja. Nepremičnini
sta po osnovni namenski rabi opredeljeni kot
območje za stanovanja (enodružinska zazidava) in spremljajoče dejavnosti. Na parc.št.
792/37 k.o. (2638) Podmežaklja je vknjižena
služnostna pravica poti v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 792/29 iste k.o.
Izklicna cena za obe nepremičnini skupaj
je 35.380,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka
na promet nepremičnin.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada.
II. Ogled nepremičnin in način poteka
javne dražbe:
Ogled nepremičnin bo možen:
– Za nepremičnine pod točko A) na kraju
samem dne 6. 1. 2010 ob 10. uri (kontaktna
oseba: g. Pušnik, tel. 041/651-406).
– Za nepremičnine pod točko B) na kraju
samem dne 6. 1. 2010 ob 10. uri (kontaktna
oseba: g. Ajkunič, tel. 041/667-548).
– Za nepremičnine pod točkami C), D) in
E) na kraju samem dne 6. 1. 2010, in sicer
za nepremičnino pod točko C) ob 9. uri, za
nepremičnino pod točko D) ob 10. uri in za
nepremičnino pod točko E) ob 11. uri (kontaktna oseba: g. Ažman, tel. 041/651-734).
Javna dražba za nepremičnine pod točkama A) in B) bo: dne 14. 1. 2010 ob 11. uri
v poslovnih prostorih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Poljanska cesta 31, Ljubljana.
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Javna dražba za nepremičnine pod točkami C), D) in E) bo: dne 15. 1. 2010, ob
10. uri v poslovnih prostorih družbe Stanovanjsko podjetje d. o. o., Industrijska ulica
2a, Jesenice.
Javna dražba se bo izvedla v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper
postopek javne dražbe in odločitve komisije
ni mogoč ugovor ali pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu 'videno
– kupljeno' in po stanju nepremičnin v času
javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod zaporednimi točkami A), D)
in E) je po 500,00 EUR, za nepremičnini
pod zaporednima točkama B) in C) je po
5.000,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje pol ure
pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti
na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti
fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo v originalu o vplačani kavciji v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za
gospodarjenje z objekti d.o.o., številka:
02470-0018512574 sklic: 14 (za nepremičnine pod točko A) dodajte še zaporedno
številko od 1–8, glede na to za katero nepremičnino vplačujete kavcijo, npr. 145, če
vplačujete za parkirno mesto pod zap. št. 5).
Kavcija mora biti vplačana vsaj 2 dni pred
pričetkom javne dražbe. Premalo vplačana
kavcija se bo vrnila brez obresti v roku 10
dni po poteku roka za vplačilo kavcije;
2. za primer vračila kavcije morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega
računa. Kavcija se bo neuspelim dražiteljem
vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe na njihov transakcijski račun;
3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije;
4. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni;
5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi;
6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
7. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
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2. V primeru, če je ponudnik samo eden,
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od
ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih
pogojih.
5. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo
na kakršen drugi način razveljaviti.
6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
V. Plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v osmih dneh od dneva, ko od
prodajalca prejme kopijo prodajne pogodbe,
podpisano s strani vseh pogodbenih strank.
Kupnina se vplača na transakcijski račun
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega
pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec original prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino.
Vračunana kavcija v kupnini se od dneva
vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne
sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih
dneh, ali ne plača kupnine v osmih dneh po
sklenitvi pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil.
Prodajalec si zadrži vplačano kavcijo kot
skesnino.
Davčne dajatve (20% davek na dodano
vrednost (DDV) za parkirna mesta in garažo
pod točko A) in 2% davek na promet nepremičnin za ostale nepremičnine – pod točkami B), C), D) in E) in vse ostale stroške,
kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani
kupec.
VI. Ustavitev postopkov
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d. o. o., lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, javnim skladom, postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano kavcijo. Prav tako lahko Stanovanjsko
podjetje za gospodarjenje z objekti d. o.
o., v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije,
javnim skladom, začeti postopek predaje
nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe,
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez
obresti, vplačano kavcijo.
Stanovanjsko podjetje d.o.o.,
Ravne na Koroškem
Št. 296/09
Ob-8173/09
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), 16. člena Statuta Občine
Ilirska Bistrica (Uradni objave PN, št. 18/95,
18/97, 30/98, ter Uradni list RS, št. 31/99),
Plana prodaje občinskega premoženja za
leto 2009, sprejetega z Odlokom o rebalan-
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su proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto
2009-I (Uradni list RS, št. 48/09), objavlja
Občina Ilirska Bistrica
javno dražbo
za prodajo premičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
2. Predmet prodaje: Kuhinjska oprema
OŠ Jelšane
– kotel inox, 730 mm × 825 mm,
V = 80 l,
– štedilnik (elektrika + plin), 730
mm × 825 mm,
– prekucnik 825 mm × 730 mm,
– pomivalno korito enojno, 1300
mm × 700 mm,
– pomivalno korito dvojno, 1300
mm × 700 mm,
– pomivalno korito trojno, 1900 mm × 700
mm,
– kuhinjski element 700 mm × 700 mm,
nizek – višine do 400 mm,
– umivalnik keramični s pipo,
– lupilec krompirja, V = 30 l,
– pomivalni stroj.
3. Vrsta pravnega posla: za vse predmete prodaje (za vsak predmet posebej) se
sklene prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek vi
šanja:
– kotel inox, 730 mm x 825 mm, V= 80 l ..................................................... 180,00 €
– štedilnik (elektrika + plin), 730 mm x 825 mm .......................................... 130,00 €
– prekucnik 825 mm x 730 mm ................................................................... 130,00 €
– pomivalno korito enojno, 1300 mm x 700 mm ......................................... 120,00 €
– pomivalno korito dvojno, 1300 mm x 700 mm . ........................................ 140,00 €
– pomivalno korito trojno, 1900 mm x 700 mm ........................................... 160,00 €
– kuhinjski element 700 mm x 700 mm, nizek – višine do 400 mm ............ 100,00 €
– umivalnik keramični s pipo ....................................................................... 40,00 €
– lupilec krompirja, V = 30 l ......................................................................... 80,00 €
– pomivalni stroj .......................................................................................... 100,00 €.
Najnižji znesek višanja je 15,00 €.
Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega davka na dodano vrednost, ki ga
plača kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občina Ilirska
Bistrica, št. 01238-0100016470 SI56, sklic
00 DŠ-600-10-2009 (DŠ – davčna številka
dražitelja).
6. Plačilo kupnine in prevzem
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse
predmete prodaje. Prodajna pogodba je
avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne
plača v navedenem roku.
Prevzem predmeta pogodbe bo mogoč
po plačilu kupnine.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v sredo, dne 27. 1. 2010, ob 9. uri, v prostorih doma KS Novokračine, Krajevna skupnost Novokračine, Novokračine 55, 6254
Jelšane, kjer se oprema nahaja.
8. Plačilo kavcije
Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti
kavcijo v višini 10% od izklicne cene na
transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470, pri Upravi za
javne prihodke, Urad Postojna, sklic 00
DŠ-600-10-2009 (DŠ – davčna številka dražitelja).

Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne
v roku 15 dni brez obresti. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine prodajalec
obdrži varščino.
9. Ogled premičnin: ogled bo mogoč
v sredo, dne 27. 1. 2010, ob 8. uri, v prostorih doma KS Novokračine, Krajevna skupnost Novokračine, Novokračine 55, 6254
Jelšane, kjer se oprema nahaja.
10. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe.
Dražitelji morajo ob prijavi predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila
kavcije,
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni,
– osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu,
– pooblastilo, če pravno ali fizično osebo
za udeležbo na dražbi zastopa pooblaščenec; oziroma dražitelj ni zastopnik pravne
osebe,
– 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, 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),
– 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), ki ne sme biti
starejše od 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
11. Sklenitev prodajne pogodbe
Z najugodnejšimi dražitelji se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po
zaključku dražbe.
Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, Občina Ilirska Bistrica zadrži njegovo kavcijo.
12. Pravila javne dražbe
Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
Premičnine se prodajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije
ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih garancij za premičnine. Lastništvo
preide na kupca po plačilu celotne kupnine
in vseh stroškov.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na dodano vrednost, nosi kupec.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
Javno dražbo bo vodila Komisija za izvedbo postopka javne dražbe Občine Ilirska
Bistrica, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07).
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Župan ali pooblaščena oseba s soglasjem župana lahko brez obrazložitve začeti
postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe.
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, ki ne more biti
nižja od izklicne cene. Dražba za posamezni predmet je končana, ko predsednik/ca
komisije trikrat zaporedoma ponovi najvišjo
ponujeno ceno.
Dražba je uspešna tudi, če se je udeleži
samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno.
13. Objava javne dražbe
Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu RS in na spletni strani Občine Ilirska
Bistrica, www.ilirska-bistrica.si.
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo premičnin lahko pokličete na Občino
Ilirska Bistrica, tel. 05/71-41-361.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-8182/09
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi, na podlagi 19. in
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) ter v skladu z Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.
II. Predmet javne dražbe: nepremičnina
na parc. št. 112.S, stavbišče v izmeri 158 m2
in parc. št. 97, travnik v izmeri 3101 m2, k.o.
Brezovec.
Nepremičnina predstavlja stavbo, bivšo
Osnovno šolo Brezovec s pripadajočim zemljiščem, ki leži na višini 830 m na Sv. Treh
Kraljih, 4 km od mejnega prehoda Radlje.
III. Javna dražba: bo v sredo, dne 30. 12.
2009 ob 13. uri, v prostorih Občine Radlje
ob Dravi, soba 313/III.
IV. Izklicna cena: izklicna cena za predmetno nepremičnino je 30.495,00 EUR.
Predpisane davčne dajatve niso vštete v izklicno ceno.
V. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo najkasneje do eno uro
pred začetkom javne dražbe osebno prijaviti
svojo udeležbo in priložiti kopije naslednjih
dokumentov:
– potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine in priloženo številko
lastnega osebnega računa oziroma TRR za
primer vračila varščine;
– pravne osebe morajo priložiti potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih ter izpisek iz
registra pravnih oseb (dokument ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma dražbe);
– osebni dokument na vpogled oziroma
fotokopijo osebnega dokumenta (velja za
fizične osebe);
– davčno številko oziroma ID številko
za DDV;
– matično številko (pravne osebe, s.p.)
oziroma EMŠO;
– pisno in notarsko overjeno pooblastilo
v primeru, da pravna ali fizična oseba za
udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno
ali fizično osebo.
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Vsak dražitelj mora vključno do 29. 12.
2009 plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščino je potrebno nakazati
na TRR Občine Radlje ob Dravi, številka
01301-0100010958, odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo varščine za javno
dražbo«. Plačana varščina se bo kupcu vračunala v kupnino, drugim dražiteljem, ki na
dražbi ne bodo uspeli, pa bo brezobrestno
vrnjena v osmih dneh po končani dražbi.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, k draženju na javni dražbi ne bo
mogoče pristopiti.
VI. Pravni posel: prodajna pogodba mora
biti sklenjena najpozneje v roku 15 dni po
končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je
odstopil, prodajalec pa zadrži njegovo varščino.
Kupnino za nepremičnino bo kupec moral poravnati v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine
in overitvi pogodbe.
Nakup nepremičnine se opravi po sistemu »videno–kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Predpisane davčne
dajatve, stroške notarskih storitev in vpisa
v zemljiško knjigo plača kupec. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 02/88-79-630.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi komisija, imenovana
s strani župana, dražba je ustna,
2. draži lahko tisti, ki je do vključno dne
29. 12. 2009 plačal varščino za nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s pisnim
potrdilom ter najkasneje uro pred pričetkom
dražbe prijavil svojo udeležbo,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo,
4. najnižji znesek zvišanja je 200,00
EUR,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
9. če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno po
pogojih razpisa,
10. dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
11. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe,
12. javna dražba se izvaja 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
in 94/07).
VIII. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, dolžan
pa je vrniti varščino brez obresti.
IX. Dodatne informacije: vsa pojasnila
v zvezi z javno dražbo lahko interesen-
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ti dobijo na Občinski upravi Občine Radlje ob Dravi, vsak delovni dan na tel.
02/88-79-630.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-8263/09
Odvetnica Nina Zidar Klemenčič po pooblastilu družbe Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva
c. 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju zastavni
upnik) zaradi poplačila terjatve zastavnega upnika do zastavnega dolžnika družbe
Center Naložbe, finančna družba d.d., Ulica
Vita Kraigherja 1, 2000 Maribor, z realizacijo zastavne pravice na 1,752% lastniškega
deleža v družbi Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, matična številka 5044405000, katerega
imetnik je zastavni dolžnik, na podlagi 167.
člena Stvarnopravnega zakonika razpisuje
I. dražbo
za prodajo 1,752% deleža v družbi
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.,
po izhodiščni ceni 2.851.404,00 EUR
Dražba bo potekala dne 29. 12. 2009, ob
12. uri v odvetniški pisarni Nina Zidar Klemenčič, Dvorakova 5, 1000 Ljubljana.
II. Omejitev upnikove obveznosti prodati
delež družbe
Zastavni upnik ni dolžan opraviti dražbe in prodati deleža družbe, ki je predmet
dražbe:
1. če dolžnik do začetka dražbe plača
terjatev ali
2. če tretja oseba do začetka dražbe od
upnika odkupi terjatev, zaradi poplačila katere se vodi dražba.
III. Pravila dražbe
1. Predmet prodaje
Na dražbi se prodaja samo celoten delež
družbe iz I. točke tega razpisa.
2. Pogoji sodelovanja na dražbi
2.1. Na dražbi lahko sodelujejo domače
in tuje fizične in pravne osebe. Udeleženec
mora pred začetkom dražbe svojo identiteto
izkazati z naslednjimi listinami:
– domača pravna oseba z izpiskom iz
sodnega registra,
– tuja pravna oseba z overjenim prevodom izpiska iz registra svojega sedeža,
– domača fizična oseba z osebno izkaznico ali potnim listom,
– tuja fizična oseba s potnim listom.
2.2. Zastopnik oziroma pooblaščenec
dražitelja mora svojo identiteto izkazati na
način iz tretje oziroma četrte alinee točke
2.1. teh pravil. Zastopnik, ki ni zakoniti zastopnik, mora predložiti pred začetkom dražbe pooblastilo.
3. Varščina
3.1. Na dražbi lahko sodelujejo osebe
iz točke 2.1. teh pravil, ki pred začetkom
dražbe vplačajo varščino v višini 5 odstotkov izhodiščne izklicne cene iz I. točke tega
razpisa in predložijo potrdilo o vplačilu varščine. Varščino je treba vplačati na notarski
deponacijski račun pri SKB d.d. banki, št.
03106-1000406396, odprt na ime notarja Jožeta Sikoška, Bravničarjeva ulica 13,
Ljubljana.
3.2. Vplačana varščina se ne obrestuje.
3.3. Dražitelju, ki na dražbi ne uspe, se
plačana varščina vrne v 8 dneh po koncu
dražbe. Dražitelj iz prejšnjega stavka mora
po koncu dražbe voditelju dražbe sporočiti
številko računa, na katerega naj se vrne
vplačana varščina.
3.4. Če dražitelj na dražbi uspe in ne
podpiše prodajne pogodbe v roku iz točke
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5.2. teh pravil, zastavni upnik obdrži varščino.
3.5. Če dražitelj na dražbi uspe in podpiše prodajno pogodbo se varščina šteje za
aro, dano v znamenje sklenitve prodajne
pogodbe in se všteje v kupnino.
4. Način izklicevanja in korak dražbe.
4.1. Dražba bo opravljena sprva kot dražba z zniževanjem izhodiščne izklicne cene,
ko pa bo izklicna cena prvič sprejeta, se
dražba nadaljuje kot dražba z zviševanjem
izklicne cene. Dokler se dražba opravlja kot
dražba z zniževanjem izhodiščne izklicne
cene ima zastavni upnik pravico odstopiti
od nadaljnje dražbe v katerem koli koraku
dražbe po izklicu začetne izklicne cene.
4.2. Dražba se začne s tem, da voditelj
dražbe izkliče izhodiščno ceno iz I. točke
tega razpisa. Če nobeden od dražiteljev ne
sprejme začetne izklicne cene, se izklicna
cena zniža za 50.000,00 EUR. Nadaljnja
izklicna cena se zniža v enakih korakih dokler:
– bodisi nekdo od dražiteljev ne izjavi, da
sprejme zadnjo izklicano ceno,
– bodisi zastavni upnik ne izjavi, da
odstopa od nadaljnje dražbe in se dražba
s tem zaključi.
4.3. Če posamezni dražitelj sprejme izklicano ceno, se v naslednjem koraku dražbe izklicna cena zviša za 50.000,00 EUR.
Nadaljnja izklicna cena se zvišuje v enakih
korakih, dokler tudi po tretjem izklicu cene
v posameznem koraku ne sprejme nihče od
dražiteljev.
4.4. Če cene, izklicane v posameznem
koraku dražbe, tudi po tretjem izklicu cene
v tem koraku ne sprejme nihče od dražiteljev, na dražbi uspe dražitelj, ki je prvi sprejel
izklicano ceno v enem koraku prej.
4.5. Če izklicano ceno v predzadnjem koraku dražbe hkrati sprejme več dražiteljev,
se opravi žreb z vlečenjem številk, katerih
število je enako trikratniku števila dražiteljev,
ki so hkrati sprejeli izklicano ceno. V takem
primeru na dražbi uspe tisti od dražiteljev
iz prejšnjega stavka, ki izvleče najvišjo številko.
4.6. Dražba se vodi tako, da voditelj
dražbe v vsakem koraku dražbe izkliče ceno
z besedami: »Izklicujem ceno v . koraku
dražbe v višini . EUR«. Dražitelj sprejme
izklicno ceno z besedo: »Sprejmem«.
5. Sklenitev prodajne pogodbe
5.1. Zastavni upnik mora podpisati
prodajno pogodbo iz točke 5.4. teh pravil
z dražiteljem, ki na dražbi uspe (točka 4.4.
oziroma 4.5. teh pravil). Pooblaščenka zastavnega upnika odvetnica Nina Zidar Klemenčič bo dražitelju, ki je na dražbi uspel,
isti dan ali najkasneje naslednji delovni dan
po koncu dražbe v svoji odvetniški pisarni iz-
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ročila besedilo z zapisom prodajne pogodbe
v dveh enakih izvodih, podpisanih s strani
zastavnega upnika.
5.2. Dražitelj, ki na dražbi uspe, mora
po koncu dražbe z zastavnim upnikom, ki
ga zastopa pooblaščenka odvetnica Nina
Zidar Klemenčič, podpisati pogodbo z vsebino, določeno v točki 5.4. teh pravil, ki mu
je predložena v podpis v skladu s točko 5.1.
teh pravil in odvetnici Nini Zidar Klemenčič
vrniti izvod podpisanega zapisa prodajne
pogodbe.
5.3. Zastavni upnik bo o razpisani javni
dražbi obvestil imetnike predkupne pravice
na deležu, ki je predmet te prodaje. Predkupni upravičenci lahko uveljavljajo predkupno pravico neposredno po zaključeni javni
dražbi na način, da izjavijo, da kupijo delež
po pogojih in ceni, kot je določena po zaključenem draženju.
V primeru, ko predkupni upravičenec
uveljavlja predkupno pravico, mora zastavni
upnik skleniti pogodbo o prodaji deleža iz I.
točke tega razpisa s predkupnim upravičencem. Dražitelj, ki je uspel na dražbi, v tem
primeru ni upravičen do sklenitve pogodbe
o prodaji deleža iz I. točke tega razpisa in se
mu v roku 8 dni vrne vplačana varščina.
5.4. Vsebina prodajne pogodbe:
5.4.1. Predmet prodaje je delež družbe
iz I. točke tega razpisa.
5.4.2. Kupnina je enaka izklicni ceni, ki jo
je sprejel dražitelj.
5.4.3. Varščina iz točke 3.1. teh pravil se
šteje za aro, dano v znamenje sklenitve prodajne pogodbe in se všteje v kupnino.
5.4.4. Kupec mora preostali del kupnine
(po vštetju are) plačati v roku 8 dni, šteto od
podpisa prodajne pogodbe tako, da znesek
v višini kupnine, zmanjšan za aro (varščino), deponiran pri notarju Jožetu Sikošku
z nakazilom na notarski deponacijski račun
iz točke 3.1. teh pravil. Šteje se, da kupec
z deponiranjem kupnine pooblašča notarja,
da znesek kupnine izroči zastavnemu upniku, ko zastavni upnik predloži dokaz, da
je delež, ki je predmet prodaje, v sodnem
registru vpisan na ime kupca.
5.4.5. Rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec
v roku iz točke 5.4.4. teh pravil ne plača
preostalega dela kupnine, se šteje prodajna pogodba za razvezano in zastavni upnik
obdrži aro.
5.4.6. Zastavni upnik mora naslednji delovni dan po tem, ko mu kupec predloži
dokaz o deponiranju kupnine (točka 5.4.4.),
podati predlog za vpis v sodni register prenosa deleža družbe iz I. točke, tega razpisa
na kupca.
Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič
Odvetnica Nina Zidar Klemenčič, spec.
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Razpisi delovnih mest
Št. 0278/2009
Ob-8174/09
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (čistopis Ur. l. RS, št. 12/9, 127/06), 11.
člena Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega
doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica (Ur. l.
RS, št. 125/04, sprem. 51/05) ter 28. in 29.
člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda
Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica, z dne 11. 5. 2006 (sprem. 26. 2. 2009,
prečiščeno besedilo Intranet 24. 4. 2009),
je svet zavoda Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica je na drugi redni
seji dne 10. 12. 2009, sprejel sklep o pričetku
postopka in objavi razpisa za imenovanje
direktorja zavoda.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih
pogojev izpolnjevati še naslednje zahteve:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene
smeri,
– opravljen specialistični izpit,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj ustrezne dejavnosti zavoda,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v roku 8 dni od dneva
objave razpisa v ovojnici z oznako »Za razpis« na naslov: Svet zavoda ZD Cerknica,
Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica.
O izbiri bomo kandidata obvestili najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča
- Cerknica
Ob-8175/09
Na podlagi 15. in 16. člena Statuta Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok ter sklepa Sveta Zavoda za letovanje in rekreacijo
otrok, z dne 26. 11. 2009, o razpisu delovnega mesta direktorja, Svet Zavoda za
letovanje in rekreacijo otrok, p.o. Ljubljana,
Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana,
razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj višješolska izobrazba,
– vsaj pet let delovnih izkušenj pri organizacijskem, vzgojnem ali rekreativnem delu,
– ustrezne vodstvene in organizacijske
sposobnosti,
– doseganje pomembnih strokovnih rezultatov na področju dejavnosti Zavoda za
letovanje in rekreacijo otrok.
Mandat direktorja Zavoda za letovanje in
rekreacijo otrok traja štiri leta. Ista oseba je
lahko po preteku mandata ponovno imenovana za direktorja. Predvideni začetek dela
bo 17. 3. 2010.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici
s pripisom »Ne odpiraj – za razpis direktorja« priporočeno na naslov: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok, p.o. Ljubljana,
Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana,
najpozneje v osmih dneh po objavi razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije.
O izbiri bodo kandidati obveščeni najpozneje v 8. dneh po končanem izboru.
Svet Zavoda za letovanje in rekreacijo
otrok, p.o. Ljubljana

Št. 110-1/2009
Ob-8181/09
Na podlagi šestega in sedmega 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 III,
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 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;
– 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 instituci
jami;
– 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 ob
čine;
– 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
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Št. 529/2009
Ob-8184/09
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek, razpisuje, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09,
64/09 in 65/09), Zakona o osnovni šoli, uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št.
81/06) in Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
(Uradni list RS, št. 57/07), naslednje prosto
delovno mesto za:
knjigovodskega delavca (m/ž) za določen čas s polnim delovnim časom.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in s potrdilom iz kazenske evidence, sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov:
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta 66,
3254 Podčetrtek.
Začetek dela 1. 1. 2010.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Ob-8204/09
Svet Centra za socialno delo Ajdovščina,
na podlagi sklepa 6. seje Sveta Centra za
socialno delo Ajdovščina z dne 28. 10. 2009,
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Ajdovščina.
Za direktorja/direktorico je po določilih
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US:U-I-104/92,
8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 –
ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07 –
popr., 41/07 – popr., 5/08 – ZUTPG in 73/08
– ZUTPG) in 35. člena Statuta Centra za
socialno delo Ajdovščina, lahko imenovan-a
kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja.
Izbrani/a kandidat kandidat/ka bo
imenovan/a za dobo 5 let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življe-
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njepisom v zaprti kuverti na naslov: Center
za socialno delo Ajdovščina, Gregorčičeva
ulica 18, 5270 Ajdovščina, z oznako »Za
razpis«.
Rok za prijavo je 10 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo Ajdovščina
Št. 9-99/2009
Ob-8217/09
Na podlagi tretjega odstavka 30. člena
Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 65/08) Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
objavlja javni razpis za:
– eno delovno mesto pomočnika direktorja (pomočnik direktorja, ki vodi
Center za konservatorstvo – direktor
Centra za konservatorstvo),
– eno delovno mesto pomočnika direktorja (pomočnik direktorja, ki vodi
Službo za kulturno dediščino – generalni konservator).
Na posamezno razpisano delovno mesto
bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ene izmed
strok s področja delovanja zavoda;
– strokovni naziv s področja zavodske
dejavnosti;
– najmanj tri leta izkušenj pri vodenju
strokovnega dela in osem let delovnih izkušenj na področju konservatorstva, restavratorstva, preventivne arheologije ali druge
sorodne dejavnosti;
– sposobnost za organiziranje in vodenje
strokovnega dela;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Za aktivno znanje slovenskega jezika se
šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala
vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih
šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene
izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno
veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se
šteje, da slovenski jezik aktivno obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo
oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Za aktivno znanje svetovnega jezika se
šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika ali
dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem
jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi,
v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII.
stopnjo izobrazbe v okviru študija enega
izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali
več opravljal dela visokošolske zahtevnosti
v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil
izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem
univerzitetnem študiju.
Kandidat mora k prijavi z navedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja,
priložiti:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– izjavo o pridobitvi strokovnega naziva;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje;
– sposobnost za organiziranje in vodenje strokovnega dela (opis mora vsebovati
navedbo delodajalca oziroma druge fizične
ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela);
– izjavo, da aktivno obvlada slovenščino;
– dokazilo o aktivnem znanju najmanj
enega svetovnega jezika, iz katere mora biti
razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje
pridobljeno.
Generalni direktor bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta imenoval za pomočnika direktorja za določen čas, za čas trajanja mandata
generalnega direktorja.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po sprejemu sklepa
o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – pomočnik
direktorja« v petnajstih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Metelkova 4,
1000 Ljubljana.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom, je Maja
Horvat (tel. 01/400-79-28).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Javni zavod Republike Slovenije
za varstvo kulturne dediščine
Ob-8221/09
Upravni odbor Visoke šole za tehnologijo polimerov na podlagi 80. člena Statuta Visoke šole za tehnologijo polimerov
ter sklepa Upravnega odbora visoke šole
z dne 9. 12. 2009 objavlja javni razpis za
delovno mesto
direktorja Visoke šole za tehnologijo
polimerov.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– ima vsaj univerzitetno izobrazbo,
– ima vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– ima vsaj pet let delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih na področju izobraževanja,
– aktivno obvlada vsaj en tuji jezik.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje z 20% delovno obremenitvijo
oziroma 8 delovnih ur na teden za določen
čas – za štiriletni mandat. Kandidat mora
k prijavi priložiti življenjepis in ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati svoje vloge skupaj z dokazili
o izpolnjevanju pogojev posredujejo v zaprti
ovojnici na naslov: Visoka šola za tehnologijo polimerov, Pod gradom 4, 2380 Slovenj
Gradec, s pripisom: »Razpis za direktorja«,
in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljenem
izboru.
Upravni odbor Visoke šole za
tehnologijo polimerov
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Druge objave
Št. 478-0033-2009/3
Ob-8180/09
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) ter v skladu s Sklepom
o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Vojnik za leto 2009
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Vojnik
1. Ime in sedež prodajalca – organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
a) stanovanje v k.o. Verpete
Predmet prodaje je stanovanje št. 11,
v 1. nadstropju objekta »stara graščina«,
na naslovu Verpete 2, Frankolovo, vpisano
v podvložek št. 425/12, id. št. 11.E, v površini 64,41 m2. Posegi v objekt so možni pod
pogoji spomeniškovarstvene službe.
Izklicna
cena
stanovanja
znaša
22.300,00 EUR oziroma 346,42 EUR/m2.
V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
b) poslovni prostori v k.o. Vojnik trg
Predmet prodaje sta dva poslovna prostora v pritličju poslovnostanovanjskega
objekta, na naslovu Celjska cesta 14, Vojnik, vpisana v podvložek 775/4, k.o. Vojnik
trg, id.št. 3.E v površini 25,19 m2 in podvložek 775/5, k.o. Vojnik trg, id. št. 4.E v površini 39,91 m2. Skupna površina poslovnih
prostorov znaša 65,10 m2. Poslovna prostora se prodajata kot celota. Posegi v objekt
so možni pod pogoji spomeniško varstvene
službe.
Izklicna cena poslovnih prostorov znaša
38.000,00 EUR oziroma 583,72 EUR/m2.
V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo:
a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
morajo prispeti na sedež prodajalca v zaprti kuverti, najkasneje do 11. 1. 2010, do
12. ure, na naslov: Občina Vojnik, Keršova
ulica 8, 3212 Vojnik, z oznako: »Ne odpiraj
– javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnin Verpete ali Vojnik«. Na hrbtni strani
kuverte mora biti označen naziv in naslov
ponudnika.
b) V ponudbi morajo ponudniki navesti
oziroma predložiti:
– naziv ponudnika (fizične osebe: ime
in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, matično številko, davčno številko, transakcijski račun, navedba
zakonitega zastopnika oziroma podpisnika
pogodbe);

– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodišče cene;
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od
30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo
sedež v RS;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene na račun Občine Vojnik,
odprt pri UJP Žalec, št. 01339-0100003082,
z navedbo »varščina – prodaja nepremičnin Verpete ali Vojnik«. Plačana varščina se
izbranemu ponudniku vračuna v kupnino,
vsem drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli,
pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
c) Zemljišča se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije
po sklenitvi pogodbe ne bodo mogoče.
d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
e) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju
ponudb.
f) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo izveden v skladu s 45. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07).
g) Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene v tem razpisu.
5. Čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v torek, 12. 1. 2010, ob 9.
uri, v sejni sobi Občine Vojnik, Keršova ulica
8, Vojnik. Odpiranje bo javno. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo
vse ponudnike o izboru najugodnejšega
ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem
odpiranju ponudb. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri najugodnejšega ponudnika
upošteva načelo proste presoje.
6. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v roku 15 dni po opravljeni izbiri
najugodnejšega ponudnika, celotno kupnino
pa je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Občine Vojnik, št. 01339-0100003082,
odprt pri UJP Žalec, v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v tem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Občina
Vojnik bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo
za vpis lastninske pravice na nepremičnini
v zemljiško knjigo po prejemu celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo
nepremičnin (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vknjižba lastninske pravice na
svoje ime).
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo
pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru

lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in
zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče
podpisati.
7. Ustavitev postopka: prodajalec na
podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan
k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine
z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom
povrne plačana varščina v roku 8 dni brez
obresti.
8. Podrobnejše informacije: zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informacije na tel. 03/78-00-628 (Tanja Golec
Prevoršek). Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem telefonskem dogovoru.
Občina Vojnik
Št. 09/0546
Ob-8183/09
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
sklepa Občinskega sveta Občine Markovci
z dne 3. 12. 2009 Občina Markovci objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
2. Predmet prodaje:
– parc. št. 33.S, k.o. (418) Zabovci, prip.
pri vl. št. 5, pašnik, v izmeri 445 m2, stavba v izmeri 466 m2 in dvorišče v izmeri
500 m2.
Parcela št. 33.S, k.o. Zabovci, leži v območju stavbnih zemljišč in je obremenjena
s služnostjo pravice dosmrtnega stanovanja.
Parcela se nahaja v območju EŠD600891
Zabovci – Domačija Mehel (spomeniška
zaščita).
Nepremičnina se prodaja kot zaključena
celota.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja navedene
nepremičnine.
Ponudnik mora ponudbi za nakup navedene nepremičnine priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene.
V ceno nepremičnine ni vključen 2%
davek na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
4. Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine, ki se kupuje
kot celota,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine,
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta, in kopijo davčne številke
(fizične osebe),
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– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register,
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe),
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
28. 2. 2010.
5. Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, znaša
42.767,00 €.
6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
7. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% ponujene cene na transakcijski račun
Občine Markovci, št. 01368-0100017763.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika;
c) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
d) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
e) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na
transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega
posla;
f) če kupec v določenem roku ne podpiše
pogodbe, varščina zapade v korist Občine
Markovci in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe.
8. 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, pri čemer se
ponudniku povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
9. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 30. 12. 2009, do
12. ure, na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti
mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup nepremičnine
k.o. Zabovci – ne odpiraj«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
10. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
11. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v treh dneh od dneva, ko je
potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje
ponudb ne bo javno.
12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan Občine Markovci oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Markovci.
Če je med ponudniki več občanov Občine
Markovci oziroma pravnih oseb s sedežem
v Občini Markovci, oziroma če jih ni, se izvede dražba, na katero se povabi vse ponu-
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dnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo
za posamezno enoto.
13. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če njihova ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba v roku 5 dni od prejema poziva za
dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec
ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb
prodajalec ne bo upošteval.
14. Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb
se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta: marinka.kolenko@markovci.si.
15. Ogled nepremičnin je možen na
podlagi predhodne najave pri Branku Kostanjevcu, Občina Markovci, Markovci 43,
2281 Makovci, tel. 02/788-88-83, e-pošta:
branko.kostanjevec@markovci.si.
Občina Markovci
Ob-8185/09
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07) in Letnega program 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. Stanovanjska hiša Stara Sušica 8
s pripadajočim zemljiščem obsega nepremičnine:
– 1763/2, njiva v izmeri 154 m2,
– 1763/9, gospodarsko poslopje v izmeri
377 m2,
– 1763/10, stanovanjska stavba v izmeri
435 m2, vse vpisane v vl. št. 253, k.o. Stara
Sušica.
Zemljišča se nahajajo v vasi Stara Sušica. Gre za starejšo, nevseljivo stanovanjsko
stavbo z gospodarskih poslopjem. Za stanovanjsko hišo se nahaja prostor za shranjevanje orodja oziroma pridelkov. Vsi objekti
so kamnite izvedbe. Zemljišča se nahajajo
v poselitvenem območju naselja Stara Sušica, manjši del nepremičnine 1763/9 je opredeljen kot kmetijsko zemljišče.
Izklicna cena: 29.055,00 EUR.
2.2. Stavbno zemljišče v vasi Nadanje
selo:
– parc. št. 1, pašnik v izmeri 1303 m2,
vpisana v vl. št. 627, k.o. Nadanje selo.
Nepremičnina se nahaja na ugodni lokaciji nad vasjo Nadanje selo, v neposredni bližini občinske ceste, ki pelje v vas
Šmihel. Zemljišče je opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče ter namenjeno
stanovanjski gradnji. V bližini nepremičnine
se nahajata vodovod in elektrika. Dostop je
z javne ceste.
Izklicna cena: 39.100,00 EUR. Kupec je
na to ceno dolžan plačati še 20% DDV.
3. Nepremičnine se prodajo po načelu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju,

kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
4. Vrsta pravnega posla: z uspelimi ponudniki se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku postopka
javnega zbiranja ponudb.
5. Kupec je dolžan plačati predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnin, razen zemljišča pod točko 2.2., kjer se obračuna DDV.
Prodajalec nosi stroške notarske overitve te pogodbe.
Stroške vpisa nepremičnin iz te pogodbe
na ime kupca nosi kupec.
6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano
za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu
prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po
podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost
nepremičnin 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 nepremičnine Stara Sušica«
oziroma »Plačilo varščine za javni razpis nepremičnina Nadanje selo«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje 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 v plačano 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% izklicne 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 12. 1.
2010 ,do 10. ure, na naslov: Občina Pivka,
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z oznako: »Javno zbiranje ponudb–nepremičnine
Stara Sušica – ne odpiraj« oziroma »Javno
zbiranje ponudb - nepremičnin Nadanje selo
– Ne odpiraj«.
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11. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
nepremičnin bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe dne 12. 1. 2010, ob 12.30,
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. Posebna zahteva: kupec mora pred
podpisom prodajne pogodbe za nepremičnine v vasi Stara Sušica, podpisati soglasje,
da Občine Pivka ne bo oviral pri popravilu
nižje ležeče občinske ceste, ki meji na zemljišča, ki so predmet tega razpisa.
15. 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.
ter oglasni deski Občine Pivka.
Občina Pivka
Št. 3528-0009/2009
Ob-8205/09
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290
Sevnica, na podlagi 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 –
Odl. US in 100/09) in 6. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. l.
RS, št. 78/05 – UPB) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem poslovnega prostora
za izvajanje zobotehnične dejavnosti
1. Najemodajalec/organizator javnega
zbiranja ponudb: Občina Sevnica, Glavni
trg 19 a, 8290 Sevnica.
2. Upravljavec poslovnega prostora:
Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14,
8290 Sevnica.
3. Predmet oddaje v najem
Poslovni prostor v Zdravstveni postaji
Krmelj, na naslovu Krmelj 53, ki obsega ordinacijo v izmeri 10,57 m2. V najemnini niso
všteti obratovalni stroški. Oprema v poslovnem prostoru ni predmet najema.
Najemniku glede na souporabo pripada koriščenje skupnih prostorov: WC za
osebje, WC za stranke, hodnik, skupna

Št.

garderoba in skupna kuhinja, v skupni izmeri 6,88 m2.
4. Mesečna najemnina znaša 89,36
EUR.
5. Namembnost poslovnega prostora:
poslovni prostor je namenjen za izvajanje
zobotehnične dejavnosti.
6. Čas, za katerega se poslovni prostor
daje v najem: 5 let z možnostjo podaljšanja.
7. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki: ponudnik mora biti registriran za
izvajanje zobotehnične dejavnosti in imeti
ustrezno dovoljenje pristojnega organa.
8. Varščina
Ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino v višini ene
mesečne najemnine, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti. Varščino, je potrebno vplačati
na TRR Zdravstvenega doma Sevnica, št.
01310-6030923906, sklic: 00 0902. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana
v mesečno najemnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena
brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
9. Pogoji za predložitev ponudb
Ponudba mora biti pisna in mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek oziroma firmo, naslov
stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številko transakcijskega računa (vračilo
varščine), matično in davčno številko;
– izjava ponudnika oziroma pooblaščenca, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom.
Pisni ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine v višini ene
mesečne najemnine;
– izpisek iz sodnega oziroma poslovnega
registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od
60 dni iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran za opravljanje zobotehnične
dejavnosti,
– dovoljenje pristojnega organa pristojnega organa za opravljanje zobotehnične
dejavnosti;
– dokazilo o vpisu v register zasebnih
zdravstvenih delavcev;
– kratko poročilo o dosedanjih aktivnostih ter predstavitev programa, ki se naj bi
izvajal v poslovnem prostoru.
10. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: 60 dni.
11. Način in rok plačila najemnine: najemnina se bo plačevala mesečno. Najemnino
za prvi obrok najema bo najugodnejši ponudnik dolžan poravnati v roku 8 dni od dneva
podpisa najemne pogodbe oziroma v roku,
ki ga določa najemna pogodba. V primeru,
da najemnina ni plačana v roku, se pogodba šteje za razdrto in se vplačana varščina
obdrži.
12. Rok za oddajo ponudbe
Rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do vključno 30. 12. 2009. Ponudbe
se oddajo v tajništvu Zdravstvenega doma
Sevnica ali pošljejo priporočeno na naslov
– Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode
14, 8290 Sevnica, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb ZP Krmelj – ne odpiraj!« Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Nepravočasnih ali
nepopolnih ponudb najemodajalec ne bo
upošteval.
Odpiranje ponudb bo 4. 1. 2010, ob 12.
uri, v sejni sobi Zdravstvenega doma Sevnica. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
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opravila komisija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 15 dni po
odpiranju ponudb.
13. Drugi pogoji javnega zbiranja ponudb
Ponudb, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasnih, vendar nepopolnih ponudb, komisija
ne bo obravnavala.
Komisija bo pri izbiri ponudnika kot kriterij poleg programa, ki naj bi se izvajal
v poslovnem prostoru, upoštevala tudi prednostne pogoje, določene v 8. členu Odloka
o oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Ur. l. RS, št. 78/05 – UPB).
V primeru večjega števila ponudnikov,
ki izpolnjujejo pogoje, lahko najemodajalec
izvede s ponudniki dodatna pogajanja.
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo za poslovni prostor v roku
15 dni po izdaji sklepa o izboru ponudnika,
sicer se šteje, da je od ponudbe odstopil.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine, ali pooblaščena oseba, ki
vodi postopek oddaje v najem, s soglasjem predstojnika, lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Obveznost najemodajalca, da
sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
14. Informacije: podrobnejši podatki in
informacije glede predmeta poslovnega
prostora so dostopni pri upravljavcu Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290
Sevnica, pri direktorici Vladimiri Tomšič, tel.
07/81-61-514. Ogled poslovnega prostora je
možen po predhodnemu dogovoru.
Občina Sevnica
Ob-8218/09
Mestna občina Ptuj na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07 in 100/09), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj.
2. Opis predmeta prodaje: Harmonika
ACCORDION MOD. SUPER BAYAN SIRIUS s tehničnimi karakteristikami: 5/105/64
/120+58 4/7 15+7+R+P, letnik izdelave
1996.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Najnižja ponudbena cena: 4.200,00
EUR brez DDV.
5. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Rok za posredovanje pisne ponudbe je
do vključno 23. 12. 2009, na naslov: Mestna
občina Ptuj, Oddelek za NJS, Mestni trg 1,
2250 Ptuj ali ta dan priporočeno oddano
na pošti. Prijave lahko oddate tudi osebno
v vložišču Mestne občine Ptuj. Na kuverti
oziroma ovitku mora biti vidna oznaka »Ponudba za nakup premičnine – Ne odpiraj«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo
24. 12. 2009 ob 11. uri, v prostorih Mestne
občine Ptuj, v sobi št. 50.
6. Ponudba za nakup mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma podjetje ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
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– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene,
– potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% ponudbene cene in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine
Ptuj, št. 01296-0100016538; vplačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana
v ceno, neuspelim ponudnikom pa vrnjena
brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma priglasitev
na davčnem uradu za zasebne podjetnike;
dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb.
7. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe.
Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba v roku petih dni od prejema poziva
za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb
prodajalec ne bo upošteval.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno. V primeru, da bo
najugodnejšo ponudbo poslalo več ponudnikov, se bodo med tistimi, ki bodo izpolnjevali
pogoje, opravila dodatna pogajanja.
V primeru uveljavljanja predkupnega
upravičenja s strani ponudnika, ima le-ta ob
izpolnjevanju vseh pogojev prednost pri izbiri, kolikor ponudbi priloži dokazilo o predkupnem upravičenju ter je pripravljen pogodbo
skleniti po ceni, ki jo je ponudil najugodnejši
ponudnik.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
8. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudba mora veljati najmanj 2
meseca.
9. Način in rok plačila kupnine
Celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na transakcijski račun prodajalca.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
10. Opozorilo: objava javnega zbiranja
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za prodajo premičnine, ki je
predmet te objave.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla.
11. Drugi pogoji javnega zbiranja ponudb
Premičnina bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po
sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo.
Če kupec v določenem roku ne podpiše
pogodbe, zapade vplačana varščina v korist
Mestne občine Ptuj in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
12. Podrobnejše informacije javnega zbiranja ponudb in ogled predmeta
Za morebitne podrobnejše informacije
v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb je
pristojna Zdenka Ristič, Mestna občina Ptuj,
Mestni trg 1, 2250 Ptuj, tel. 02/748-29-51,
e-pošta: zdenka.ristic@ptuj.si.
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Ogled predmeta je možen na podlagi
predhodne najave pri Zdenki Ristič, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
tel. 02/748-29-51, e-pošta: zdenka.ristic@ptuj.si.
Mestna občina Ptuj
Št. 611/09
Ob-8219/09
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (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 Letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Tržič za leti 2008 in 2009 ter Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za
leto 2010 in Sklepa občinskega sveta, sprejetega na 26. redni seji dne 10. 12. 2009
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič.
2. Opis predmeta prodaje: nepremičnini
parc. št. 610/8, stavbišče v izmeri 68,00 m2,
vpisana v vl. št. 829, k.o. Tržič, do celote
(1/1) ter parc. št. 610/2, stavbišče v izmeri
110,00 m2, vpisana v vl. št. 269, k.o. Tržič, v deležu do 40/100 celote, ki v naravi
predstavljata zasedeno trisobno stanovanje
z garažo in vrtno shrambo, skupaj v izmeri
89,22 m2, ki se nahaja v pritlični stanovanjski hiši na naslovu Blejska cesta 6, 4290
Tržič. Izhodiščna cena je 46.965,96 EUR.
Najemnik stanovanja ima predkupno pravico pod enakimi pogoji. Cena je navedena
brez davščin.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Dodatni pogoji: izdaja soglasja kupca k projektni rešitvi iz projekta P – 2291,
ki ga je marca 2007 izdelal Planing Biro
Kranj d.o.o., za izgradnjo III. etape tržiške
obvoznice na odseku od križišča z Blejsko
cesto do Goloba oziroma soglasje k novelaciji projekta, če bo v postopku pridobitve
gradbenega dovoljenja le-ta potrebna zaradi uskladitve dokumentacije z določbami
Pravilnika o projektni dokumentaciji (Uradni
list RS, št. 55/08). Kupec hkrati dovoljuje,
da prodajalec soglasje uporabi v postopku
pridobitve gradbenega dovoljenja kot izjavo po drugem odstavku 65. člena Zakona
o graditvi objektov (ZGO-1).
5. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika:
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo
ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka
izhodiščni ceni. Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, lahko
Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Tržič:
– 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.
6. Način in rok plačila kupnine:
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva iz-

stavitve računa. Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje
v kupnino v prodajni pogodbi.
7. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Prodajna pogodba je avtomatično razdrta,
če kupec kupnine ne plača v navedenem
roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja
ponudb.
8. Nakup na podlagi tega javnega zbiranja ponudb se prične po poteku najmanj
15 dni od dneva njegove objave v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani
Občine Tržič, www.trzic.si, tako da javno
zbiranje ponudb velja do 18. 1. 2010, do
11. ure. Pisne ponudbe morajo prispeti do
18. 1. 2010, do 11. ure, po pošti oziroma
morajo biti do tega roka vročene osebno
na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine,
Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zapečateni
kuverti, na kateri je potrebno navesti: »Ponudba za nakup stanovanja – Blejska cesta
6 – Ne odpiraj«.
9. Ponudniki so dolžni do 18. 1. 2010,
do 11. ure, plačati varščino v višini 10% od
ponujene cene. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je
odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo: »Varščina za
nakup stanovanja – Blejska cesta 6«.
10. Odpiranje pravočasnih in pravilno
označenih pisnih ponudb bo v mali sejni
sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, dne 18. 1. 2010, ob
11. uri.
11. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva
sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključena.
12. Plačana varščina, brez obresti, bo po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo
uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva
odpiranja pisnih ponudb.
13. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje pri javni uslužbenki Nermini Begović, tel. 04/597-15-27.
14. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem župana
Občine Tržič postopek brez odškodninske
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne
pogodbe, pri čemer vrne vplačano varščino
brez obresti.
15. Na javnem zbiranju ponudb lahko
sodelujejo državljani Republike Slovenije in
državljani držav članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah
članicah EU.
16. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti
naslednje dokumente:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista
(za fizične osebe, samostojne podjetnike ter
pooblaščence oziroma zastopnike),
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le za
pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30
dni od dneva vložitve ponudbe,
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– notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb,
v primeru, da ponudnika zastopa pooblaščenec,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik
sprejema vse pogoje tega javnega zbiranja
ponudb.
Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo
po sklepu Komisije, izločeni iz postopka.
17. Ponudbo, ki je prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, Komisija
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Tržič izloči
in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na
navedeno, pa Komisija pozove ponudnika,
ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi
ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni
od dneva prejema poziva na dopolnitev.
18. Občina Tržič krije stroške izdelave
Poročila o ocenjevanju vrednosti, ki ga je
izdelal sodni izvedenec in cenilec, Janez
Fajfar, ter stroške notarske overitve podpisa prodajalca in kupca. Vse ostale stroške
v zvezi s prodajo nosi kupec.
19. Izročitev stanovanja v posest kupcu
se opravi po celotnem plačilu kupnine in
stroškov.
20. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo v 15
dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če
izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so
na strani ponudnika, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne
za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše
pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina
Tržič zadrži njegovo varščino. Občina Tržič
ima pravico zadržati varščino tudi v primerih,
ki so določeni v prodajni pogodbi.
21. Za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo bo poskrbela Občina Tržič.
22. Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po
prejemu celotne kupnine.
23. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«.
24. To javno zbiranje ponudb se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Občine Tržič, www.trzic.si.
Občina Tržič

104 / 18. 12. 2009 /

Stran

3193

Stran

3194 /

Št.

104 / 18. 12. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Evidence sindikatov
Št. 101-6/2009-0413-3
Ob-7865/09
Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanost in kulture Slovenije, Vrtca Ravne,
SVIZU Vrtca Ravne se spremeni sedež.
Nov sedež sindikata je na naslovu: Čečovje 12a, Ravne na Koroškem. Sprememba
sedeža sindikata je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Ravne na
Koroškem, pod zaporedno številko 41, dne
3. 11. 2009.
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Objave gospodarskih družb
Ob-7978/09
Uršič Nadja kot ustanoviteljica in edina
družbenica družbe Zavod Bojana – Zavod
za pravno svetovanje, Opekarska cesta 15a,
1000 Ljubljana, matična številka: 3499901000,
objavlja obvestilo, da je v skladu z določbami
403. člena ZGD-1, dne 7. 10. 2009 sprejela
sklep o prenehanju zavoda in začetku likvidacije, zapisano v notarskem zapisniku opr.
št. SV-768/09 z dne 7. 10. 2009.
Uršič Nadja kot likvidacijska ustanoviteljica družbe Zavod Bojana – Zavod za pravno svetovanje, Opekarska cesta 15a, 1000
Ljubljana, matična številka: 3499901000
poziva vse upnike družbe Zavod Bojana –
Zavod za pravno svetovanje, da v roku 30
dni od objave sklepa o začetku likvidacije
v Uradnem listu RS, likvidacijski upraviteljici
prijavijo svoje terjatve.
Zavod Bojana –
Zavod za pravno sodelovanje
Ob-8199/09
Na podlagi drugega odstavka 495. člena
Zakona o gospodarskih družbah se objavlja,
da je Ivan Vizjak, Slovenska ul. 4, 2000 Maribor kot edini družbenik VIZFIN, naložbena
dejavnost, d.o.o., Maribor, dne 9. 12. 2009
sprejel sklep o vračilu naknadnega vplačila
v znesku 235.000,00 EUR.
VIZFIN, d.o.o.
Ob-8222/09
Na podlagi drugega odstavka 495. člena
Zakona o gospodarskih družbah se objavlja, da je Rafael Kos, Trstenjakova ulica
67, 9000 Murska Sobota, kot edini družbenik RIG družba za investiranje, d.o.o., dne
9. 12. 2009, sprejel sklep o vračilu naknadnega vplačila v znesku 800.000,00 EUR.
RIG, d.o.o.
Ob-8226/09
Podjetje DK Sol d.o.o., Dolinska cesta
21, Koper, objavlja sklep skupščine družbenikov:
Na podlagi 6. člena družbene pogodbe
družbe DK SOL d.o.o. in drugega odstavka
495. člena ZGD-1 sta družbenika družbe na
skupščini dne 30. novembra 2009 soglasno
sprejela sklep:
1. družbenika ugotavljata, da so izpolnjeni zakonski pogoji po drugem odstavku 495.
členu ZGD-1 za vrnitev naknadnih vplačil;
2. družbenikoma se izvrši vračilo naknadnih vplačil v denarju, in sicer družbeniku
Dušanu Kodri se izvrši vrnitev naknadnega
vplačila v znesku 200.000,00 EUR, družbeniku Miranu Vinšku se izvrši vrnitev naknadnega vplačila v znesku 40.000,00 EUR,
oboje v roku 3 mesecev po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS.
DK Sol d.o.o.
Dušan Kodra, direktor
Ob-8241/09
Zaradi eventualnega zmanjšanja osnovnega kapitala po 520. členu ZGD in preoblikovanja družbe ter sklepa družbenikov
o preoblikovanju družbe IBN-JT d.o.o. Cankarjeva 4, 1000 Ljubljana, matična številka
5005469, poziva vse morebitne upnike ali

imetnike ločitvenih ali izločitvenih pravic, da
v roku 30 dni od te objave s priporočeno pošto prijavijo svoje terjatve na naslov: IBN-JT
d.o.o., Cankarjeva 4, 1000 Ljubljana
Družba še posebej poziva upnike in imetnike izločitvenih pravic, da prijavijo terjatve
pri sledečih nepremičninah z identifikacijskimi številkami: 1202, 2596, 2856, 2857, 2838,
2839, 3089, k.o. Ajdovščina - Ljubljana,
556/46, 556/47, 2150, 2152, 2157, 2168,
2185, 2186, 35.E in 36.E etažna lastnina na
parcelah 529/3 in 529/6, (vse k.o. Zgornja
Šiška Ljubljana), 1119/6 k.o. Spodnja Šiška
790/5 k.o. Udmat, 5.E zk.vl. 1818 k.o Ježica – Ljubljana,., etaža 2.E pri nepremičnini
1308.ES k.o. Štepanja vas - Ljubljana
Upniki naj prijavijo vse pravice, katerih
obstoj upravičeno domnevajo tudi na premičnem in nepremičnem premoženju, ki
v temu pozivu ni izrecno našteto.
IBN -JT
Darinka Mele
Ob-8243/09
Jože Toni, Popravila in izdelava gostinske opreme, s.p., Podgorje 94A, 1241 Kamnik, matična številka 5914910, v skladu
z določili 75. člena Zakona o gospodarskih
družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) objavlja,
da namerava prenesti dejavnost – s prenosom podjetja na podjetje samostojnega podjetnika posameznika Matjaža Tonija, davčna
številka 59446056. S prenosom podjetja bo
s podjetjem nadaljeval nov nosilec dejavnosti, sam pa bom prenehal opravljati dejavnost predvidoma 31. 3. 2010.
Jože Toni s.p.
Ob-8193/09
Na podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 (ZGD -1), objavljam
v postopku redne likvidacije nad družbo,
Prevent Logistik skladiščenje in logistika
d.o.o.- v likvidaciji, Otiški vrh 25B, 2373
Šentjanž pri Dravogradu, poziv upnikom.
Dne 21. 10. 2009 je Okrožno sodišče
v Slovenj Gradcu pri vložku 1/09780/00, matična številka 1521420000, vpisalo začetek
redne likvidacije nad družbo Prevent Logistik skladiščenje in logistika d.o.o., Otiški vrh
25B, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva, prijavijo svoje terjatve likvidacijski upraviteljici Valeriji Skutnik, Otiški
vrh 25B, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.
Terjatve naj se prijavijo pisno v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje utemeljenost terjatve.
Valerija Skutnik,
likvidacijska upraviteljica

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-8227/09
Direktor družbe Ortoestetik d.o.o., Meljski dol 36, 2000 Maribor, matična številka
2190842000, v skladu z določbami 520. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, prvič
objavlja sklep o zmanjšanju osnovnega ka-

pitala, sprejet s sklepom edinega družbenika
z dne 10. 12. 2009, in sicer, da se osnovni kapital družbe Ortoestetik d.o.o. v višini
34.000,00 EUR zmanjša za 26.500,00 EUR,
tako da po zmanjšanju znaša 7.500,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede
po postopku rednega zmanjšanja osnovnega
kapitala. Direktor družbe Ortoestetik d.o.o.,
v skladu z drugim odstavkom 520. člena
ZGD-1 poziva morebitne upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Ortoestetik d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-8176/09
Direktor družbe Ultramarin, razvojno
podjetje d.d., Babinska c. 5, Ljutomer, na
podlagi Zakona o gospodarskih družbah in
statuta družbe sklicuje
skupščino
družbe Ultramarin, razvojno podjetje
d.d.,
ki bo v torek, dne 26. januarja 2010, ob
12. uri, v poslovnih prostorih družbe Ultramarin, razvojno podjetje d.d., Babinska cesta 5, 9240 Ljutomer.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov ter notarja.
Predlog sklepa:
1. Skupščina izvoli za predsednico skupščine Horvat Blanko, za preštevalki glasov
Počič Dragico in Jerebič Marico. Skupščina
se seznani, da bo zapisnik o delu skupščine
vodil notar Šömen Franc.
2. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko družbo AUDIT&CO, družba za revizijo
in svetovanje d.o.o. iz Murske Sobote za
revizorja družbe za leto 2009.
3. Vprašanja delničarjev.
Pogoji za udeležbo: delničar ali njegov
pooblaščenec se lahko udeleži seje skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če svojo
udeležbo pisno prijavi družbi najmanj 3 dni
pred skupščino. V primeru, da se skupščine
udeleži pooblaščenec, je potrebno prijavi za
udeležbo priložiti pisno pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za skupščino in obrazložitve
sklepov je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, vsak delovni dan, med 9.
in 14. uro.
Ultramarin, razvojno podjetje d.d.
uprava družbe

Nasprotni predlogi
Ob-8279/09
Na podlagi 300. in 296. člena ZGD-1, delniška družbe INDE d.d. Vransko 136, uprava
sporoča in objavlja k sklicani 12. skupščini
delniške družbe INDE d.d. Vransko, ki bo
dne 6. 1. 2010, ob 12. uri na sedežu družbe
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Vransko 136, Vransko nasprotni volilni predlog delničarja Velepec Vide.
Kot sledi:
8. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Za člana nadzornega sveta se namesto
dosedanjega člana Mirka Hircija, predstavnika delničarjev za štiri letno obdobje imenuje
Dušan Slak, ki nastopi mandat z naslednjim
dnem po sprejemu tega sklepa.
Dušan Slak je po izobrazbi gimnazijski
maturant, roj. 23. 4. 1957, stanujoč Novo
polje, Cesta IX. št. 10, 1260 Ljubljana Polje,
je predlagani kandidat za člana nadzornega
sveta kot predstavnika delničarjev. Kandidat
ima dvajset let delovnih izkušenj na različnih položajih, trenutno zaposlen kot izvršni
direktor za finance in član uprave delniške
družbe Claas d.d. Ljubljana.
Predlagatelj zahteva, da se v skladu s
312. členom ZGD-1 o njegovem volilnem
predlogu sklepa pred predlogom sklepa
uprave in nadzornega sveta oziroma pred
volilnimi predlogi drugih delničarjev.
INDE d.d.
uprava delniške družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 3012/2009
Ob-8206/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-3012/2009 z dne 8. 12.
2009, je bilo triinpolsobno stanovanje št. 16
v izmeri 82,34 m2, v pritličju ter kletni prostor
v izmeri 7,50 m2, ki se nahaja pod kabinetom stanovanja, vse v stanovanjskem bloku
z oznako C-12, v soseski S-3, na naslovu
Jamova 54, Ljubljana, stoječi na parc. št.
811/7, k.o. 1723 Vič, v lasti zastavitelja Tomaža Petrača, Ljubljana, Jamova cesta 54,
na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja,
sklenjene dne 26. 11. 2001 s prodajalko
Barbko Muha, Viška cesta 69c, Ljubljana,
zastavljeno v korist upnika Banka Volksbank
d.d., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana,
matična št. 5496527000, za zavarovanje
denarne terjatve v 224.500,00 EUR s pripadki.
SV 1413/09
Ob-8207/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra opr. št. SV 1413/09 z dne 8. 12. 2009,
je bilo triinpolsobno stanovanje v Kopru, Za
gradom 29, v površini 98,55 m2, stavba stoječa na parceli št. 524/6, k.o. Semedela
zastavljeno v zavarovanje terjatev upnika
Krstić Aleksandra, stanujoč Smrekarjeva
ulica 30, Ljubljana; v višini 29.000,00 EUR,
glavnice s pp, s fiksno obr. m. 5,0% letno,
zapadlostjo zadnjega obroka 7. 12. 2010
ter vsemi stroški izvršbe in ostalimi pogoji
vračila, kot izhaja iz citiranega notarskega
zapisa.
SV 825/2009
Ob-8208/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja iz
Maribora, opravilna številka SV 825/2009
z dne 8. 12. 2009, je stanovanje št. 4
v drugem nadstropju večstanovanjske hiše
v Mariboru, na naslovu Lekarniška ulica
4, stoječe na parceli 1549, pripisane pri
vložku št. 52, k.o. Maribor-Grad, v lasti
Videnšek Mirjane in Videnšek Srečka, oba
stanujoča Lekarniška ulica 4, 2000 Maribor,
vsakega do ½ celote, zastavljeno v korist
UniCredit Banka Slovenije d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka: 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 70.000,00 EUR
s pripadki.
SV 849/09
Ob-8209/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina
z Jesenic, opr. št. SV 849/09 z dne 8. 12.
2009, je bilo stanovanje št. 31, ki se nahaja v 6. nadstropju večstanovanjske stavbe,
na naslovu Cesta maršala Tita 63, Jesenice, z ident. št. stavbe 462, Jesenice, stoječi na parc. št. 480 k.o. Jesenice, v izmeri
46,27 m2, last zastavitelja Franja Ravnika,
Hrušica 19, Hrušica, na podlagi prodajne
pogodbe 203-31/10052-2002 z dne 24. 1.
2002, zastavljeno v korist upnice Delavska
hranilnica d.d. Ljubljana, matična številka:
5448557000, s sedežem v Ljubljani, Miklošičeva cesta 5, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.000,00 EUR s pripadki.

SV 829/2009
Ob-8210/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja iz
Maribora, opravilna številka SV 829/2009
z dne 9. 12. 2009, je stanovanje št. 24 v četrti etaži stanovanjske stavbe v Mariboru, na
naslovu Knafelčeva ulica 26, stoječe na parceli 1621/1, pripisane pri vložku št. 1317, k.o.
Spodnje Radvanje, v lasti Alojzije Dolinšek,
stanujoče Knafelčeva ulica 26, 2000 Maribor do celote in zastavljeno v korist UniCredit Banka Slovenije d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka:
5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 60.000,00 EUR s pripadki.
SV 1109/2009
Ob-8211/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja
z dne 9. 12. 2009, opr. št. SV 1109/2009, je
bilo dvosobno stanovanje z identifikacijsko
številko 40.E v osmi etaži in pripadajočimi pomožnimi prostori v prvi etaži, v skupni izmeri
67,79 m2, ki se nahaja v stavbi, na naslovu
Gogalova ulica 4, Kranj, stoječi na parc. št.
181/1 k.o. Huje, last zastaviteljev Simona
Bernarda in Šefike Berbard, na podlagi prodajne pogodbe z dne 2. 11. 2009, sklenjene
med Marijo Sajovic kot prodajalko in Šefiko
Berbard in Simonom Bernardom kot kupcema, zastavljeno v korist zastavne upnice SKB
Banke d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani,
Ajdovščina 4, matična številka 5026237000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
60.000,00 EUR s pripadki, s fiksno 6,40%no letno obrestno mero, z zapadlostjo zadnje
od anuitet najkasneje dne 18. 12. 2029, ter
z ostalimi pogoji, razvidnimi iz Hipotekarne
kreditne pogodbe številka 960379-003.

18. 6. 2007, sklenjene med Potež Ivanom
s.p. kot prodajalcem in družbo EOC d.o.o.,
kot kupovalko, zastavljeni v korist Abanka
Vipa d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana,
matična številka 5026024, za zavarovanje
izvršljive denarne terjatve do najvišjega zneska 200.000,00 EUR.
SV 960/09
Ob-8246/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
opr. št. SV 960/09 z dne 14. 12. 2009, je
enosobno stanovanje št. 12 v prvem nadstropju, v skupni izmeri 34,90 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi Pristavška cesta 14, Tržič, stoječi na parc. št. 515/1, k.o.
Križe, last Džonija Etemaja, Pristavška cesta
14, 4290 Tržič, na podlagi prodajne pogodbe št. 4780-78/2007-35 z dne 26. 11. 2007,
sklenjene s prodajalko Občino Tržič, Trg
svobode 18, Tržič, zastavljeno v korist UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140,
1000, Ljubljana, matična št. 5446546000, za
zavarovanje njene terjatve v višini 47.000,00
EUR, z obrestno mero 6-mesečni Euribor,
ki se zaokroži na osminko navzgor + 2,30%
letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 31. 12.
2039, z možnostjo enostranskega odstopa
od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih, ki so določeni v 18. točki pogodbe
o dolgoročnem kreditu, in z vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.

SV 997/09
Ob-8212/09
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Jožeta Rožmana, opr. št. SV 997/09 z dne
10. 12. 2009, je bila nepremičnina, in sicer
dvosobno stanovanje v izmeri 61,80 m2, ki
se nahaja v prvem nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Miklošičeva ulica
3, 1230 Domžale, ki stoji na parcelni številki
4020, k.o. Domžale in katerega lastnica do
celote je zastaviteljica Regina Škufca, zastavljeno v korist upnice Gorenjske banke
d.d., Kranj, 4000 Kranj, Bleiweisova cesta 1,
MŠ 5103061, v zavarovanje kreditne terjatve v višini 130.000,00 EUR s pripadki.

SV 3042/2009
Ob-8247/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-3042/2009 z dne
10. 12. 2009, je bila nepremičnina ident. št.
2636-3165-22, stanovanje št. 22, v izmeri
22,54 m2, v V. nadstropju stanovanjske hiše
v Ljubljani, Smoletova 12, ki stoji na parc. št.
2102/1 in parc. št. 2012/26, k.o. 2636 Bežigrad, v solasti zastaviteljev Gianija Flego,
Koper, Izletniška pot 16 ter Damjane Flego,
Koper, Izletniška pot 16, vsakega do 1/2,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 11.
2009, sklenjene s prodajalcema Radojčin
Ivico, Gorenja Stara vas 1 ter Radojčin Darjo, Gorenja Stara vas 1, zastavljeno v korist
upnice Banke Koper d.d., Koper, Pristaniška
ulica 14, 6000 Koper – Capodistria, matična
št. 5092221000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 60.000,00 EUR s pripadki.

SV 1149/2009
Ob-8245/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ksenije Košar
Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 1149/2009
z dne 14. 12. 2009, so poslovni prostori
v II. nadstropju, v izmeri 89,50 m2, poslovni
prostori v III. nadstropju, v izmeri 89,50 m2,
s hodnikom oziroma stopniščem v I., II. in III.
nadstropju, v izmeri 54,00 m2, ki se nahajajo
v poslovni stavbi, na naslovu Ulica heroja
Šaranoviča 32, 2000 Maribor, ki stoji na
parceli številka 654/3 pripisani pri zemljiško
knjižnem vložku številka 325 katastrska občina Melje, katerih lastnica je družba EOC
d.o.o., s sedežem Tržaška cesta 37A, 2000
Maribor, matična številka 1403575, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne

SV 1040/09
Ob-8248/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 1040/09, DK 57/09 z dne
14. 12. 2009, je bil posamezni delu stavbe
z ident. št. 1959-5444-51 k.o. Domžale –
dvoinpolsobno stanovanje z neto tlorisno površino 74,10 m2 in uporabno površino 66 m2,
ki se nahaja v 10. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Ulica Matije Tomca 2,
Domžale, ki stoji na parc. št. 3894/3, 3906/2
in 3907/3, vse k.o. Domžale ter je last zastaviteljice Gradišnik Katje do 1/1 (do celote),
zastavljeno v korist UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546 za zavarovanje
terjatve v višini 78.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 734/2009
Os-8027/09
V izvršilni zadevi upnika Javno podjetje
Energetika Maribor d.o.o., Jadranska 28,
Maribor, proti dolžniku Vinku Kruliku, Kardeljeva 57, Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve 2.258,22 EUR s pripadki, se na
podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. I 12239/04
z dne 7. 12. 2004 zarubi nepremičnina, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanje
številka 19, ki se nahaja v večstanovanjski
stavbi Kardeljeva 57 v Mariboru, stoječi na
parcelni številki 100, k.o. Spodnje Radvanje,
ki obsega 51,15 m2 – sobo v izmeri 18,18 m2,
kuhinjo v izmeri 10,80 m2, kopalnico v izmeri
5,38 m2, kabinet v izmeri 7,03 m2, predsobo
v izmeri 5,86 m2, ložo v izmeri 2,20 m2 in klet
v izmeri 1,70 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 11. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 6116/2009
Os-7831/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ireni Peer, s sklepom z dne
2. 11. 2009, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Rudnik Marije, Opekarniška ulica
10b, Celje, ki jo zastopa Vesna Mejač s.p.,
Primadom iz Celja, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe z dne 16. 9. 1993, ki sta jo sklenila
Libela Celje, Industrija tehtnic in finomehanike, Opekarniška 2, Celje, kot prodajalka
in Marija Rudnik, Opekarniška ulica 10b,
Celje ter Mihaela Rudnik, Opekarniška ulica
10b, Celje, kot kupovalki, za stanovanje št.
30 v izmeri 52,29 m2, v nadstropju, v stanovanjski hiši na naslovu Opekarniška ulica
10b, Celje, ki se nahaja na parc. št. 891/1,
k.o. Sp. Hudinja. Po izjavi predlagateljice so
listine izgubljene.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini št. ident. št. 30.E, v vl. št. 2501/31,
k.o. Sp. Hudinja, se zahteva v korist Rudnik
Marije in Rudnik Mihaele, obe stan. Opekarniška ulica 10b, Celje, za vsako do ene
polovice celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 11. 2009
Dn 3035/2009
Os-7157/09
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Občine Domžale, Ljubljanska
69, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, in sicer

pogodbe št. SPB 1./II.2 z dne 1. 10. 1984,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje, in kupcema Miroslavom in Loti Punger, oba takrat
stanujoča Chvetalova 6, Domžale, ter darilne pogodbe z dne 31. 12. 1987, sklenjene
med Jagodo in Martinom Kosmina kot darovalcema in Darjo Kosmina kot obdarjenko,
vsi stanujoči Ljubljanska 76, Domžale.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bilo stanovanje v poslovno stanovanjskem objektu SPB Domžale, sedaj
označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 39.E, vpisana v vložku 5738/40, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 2. 2. 1999, sklenjeno med Darjo Kosmina, Balantičeva ulica
10, Mengeš, kot prodajalko in predlagateljico kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 10. 2009

stanovanje z oznako 7, v etaži 3,1, na naslovu Pokopališka 2, Ljubljana, z ident. št.
8.E, vpisani v podvl. št. 1760/8, k.o. Moste,
dne 12. 6. 2009, pod opr. št. Dn 6969/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 45/1-101/92
z dne 25. 5. 1992, sklenjene med prodajalcem podjetjem Izolirka, p.o., Ob železnici
18, Ljubljana, in kupcem Balanesković Ilijo, Pokopališka 2, Ljubljana, za stanovanje
z oznako 7 v etaži 3,1, na naslovu Pokopališka 2, Ljubljana, z ident. št. 8.E, vpisani
v podvl. št. 1760/8, k.o. Moste,
– darilne pogodbe z dne 17. 6. 1992,
sklenjene med darovalcem Balanesković Ilijo, Pokopališka 2, Ljubljana, in obdarjenko
Balanesković Dragico, Pokopališka 2, Ljub
ljana, z ident. št. 8.E, vpisani v podvl. št.
1760/8, k.o. Moste.
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 28. 7. 2009

Dn 1501/2009
Os-7489/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Mateje Vodeb, Močilnikarjeva ulica 8, Ljubljana, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
in sicer pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne 21. 4. 1971, sklenjene med
prodajalcem Gradbeno industrijsko podjetje
Beton, Zagorje ob Savi in kupovalko Natašo Lenarčič, takrat stanujoča Tržaška 11,
Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje, na naslovu Domžale, Ulica Simona Jenka 12, ki je sedaj
označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina
št. 8, v vložku 5657/9, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 28. 11. 2005, sklenilo med prodajalcem Zorko Kvržić, Ulica Simona Jenka 12, Domžale in predlagateljico
kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da 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 Domžalah
dne 3. 11. 2009

Dn 8254/2007
Os-7067/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Ludovike Mrzljak, Tomaža Mrzljak in Mitje Mrzljak, vsi iz Ljubljane, Triglavska 9, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini
z ident. št. 112.E, vpisani v podvložku št.
3837/27, v k.o. Bežigrad, dne 23. 3. 2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe za nakup stanovanja z dne 3. 3. 1965, sklenjene
med Skladom za gradnjo stanovanjskih hiš
Občine Ljubljana Bežigrad, kot prodajalcem in Andrejem Bergincem, kot kupcem,
in sicer za enoinpolsobno stanovanje v 3.
nadstropju, na naslovu Triglavska 9, Ljub
ljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2009

Dn 6969/2009
Os-5619/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Maje Rems, Pokopališka
ulica 2, Ljubljana, ki jo zastopa družba Mejnik d.o.o., Letališka 32j, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,

Dn 7464/2008
Os-7374/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Prebil Stanislave, Opekarska cesta
42, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, na naslovu Prvomajska
15, Ljubljana, z ident. št. 201.E in 236.E, vpisano v podvl. št. 1502/22, k.o. Udmat, dne
21. 9. 2009, pod opr. št. Dn 7464/2008, iz-
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dalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
stanovanja št. 552/92, z dne 17. 4. 1992,
sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana
Moste – Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana,
in kupcem Mali Stanislavom, Prvomajska
15, Ljubljana, za nepremičnino na naslovu
Prvomajska 15, Ljubljana, z ident. št. 201.E
in 236.E, vpisano v podvl. št. 1502/22, k.o.
Udmat.
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 20. 10. 2009
Dn 12951/2008
Os-7378/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino stanovanje, št. 12, v 3. nadstropju, na naslovu Trstenjakova ulica 5,
Ljubljana, z ident. št. 11.E, vpisano v podvl.
št. 3711/11, k.o. Bežigrad, dne 27. 8. 2009,
pod opr. št. Dn 12951/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
4154/57-TV/VA, z dne 8. 8. 1958, sklenjene
med prodajalcem Zavodom za stanovanjsko
izgradnjo OLO Ljubljana, Beethovnova ul.
11/VII, Ljubljana, in kupcem Državnim sekretariatom za notranje zadeve LRS v Ljub
ljani, za nepremičnino stanovanje, št. 12,
v 3. nadstropju, na naslovu Trstenjakova
ulica 5, Ljubljana, z ident. št. 11.E, vpisano
v podvl. št. 3711/11, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2009
Dn 10462/2008
Os-7379/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gagel Josipa Boruta, Mali trg 3, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje, št. 1, v 1. nadstropju, na naslovu Mali trg 3 in 3a, Ljubljana,
z ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 2423/1,
k.o. Tabor, dne 21. 9. 2009, pod opr. št.
Dn 10462/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 53/90 L-1, z dne 26. 9.
1990, sklenjene med prodajalcem Imos,
Združena industrijska gradbena podjetja,
d.d., Ljubljana, Linhartova 11a, ki ga zastopa
Imos-Inženiring, Ljubljana, Linhartova 13, in
kupcem Slovenska knjižnica, Gosposka 15,
Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje, št.
1, v 1. nadstropju, na naslovu Mali trg 3 in
3a, Ljubljana, z ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 2423/1, k.o. Tabor.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2009
Dn 11628/2006
Os-7418/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kojič Radislava, Vojkova 85, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino parc. št. 987/2, vpisano v vl. št.
230, k.o. Bizovik, dne 20. 1. 2009, pod opr.
št. Dn 11628/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 2. 3. 2005,
sklenjene med Habič Anico in Antonom, Cesta v Kostanj 5b, Ljubljana (kot prodajalca)
ter Kojič Radislavom, Vojkova 85, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, parc. št.
987/2, vpisano v vl. št. 230, k.o. Bizovik.
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 30. 10. 2009
Dn 34154/2008
Os-7419/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Varga Aleksandra, Lendavske Gorice 244, 9220
Lendava, ki ga zastopa notar Miro Košak,
Trg republike 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice, vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe pridobitve hipoteke
ter vpisa zaznambe neposredne izvršljivosti,
pri nepremičnini, stanovanju št. 1 v I. nadstropju, na naslovu Kvedrova 3, Ljubljana,
z ident. št. 101.E, vpisani v podvl. št. 325/1,
k.o. Nove Jarše, dne 7. 10. 2009, pod opr.
št. Dn 34154/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe z dne 17. 9. 1970,
sklenjena med Gradbeno industrijo podjetje
»Gradis«, Ljubljana, Korytkova ulica 2, kot
prodajalcem in Žagar Ivanko, Ljubljana, Celovška 28, kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 2009
Dn 29205/2004
Os-7420/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Blaža
Jarca, Žale 2b, Radovljica, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičninah z ident. št.
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103.E in 104.E, vpisanih v podvl. št. 2969/51,
v k.o. Stožice, dne 20. 5. 2008, pod opr. št.
Dn 29205/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št.
371/72-02/5 z dne 25. 9. 1972, sklenjena
med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem) ter Janezom Kebrom
in Mileno Martini (kot kupcema).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 2009
Dn 34065/2008
Os-7421/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Romana Šmida, Verovškova 45, Ljubljana, ki
ga zastopa notar Jože Sikošek iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini št. 2 v pritličju, na naslovu Cesta
na Brdo, Ljubljana, z ident. št. 2.E, vpisani
v podvl. št. 3851/3, k.o. Vič, dne 7. 10. 2009,
pod opr. št. Dn 34065/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 514/88-IG/6
z dne 14. 9. 1988, sklenjena med Gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje, Taborska cesta 13, ki ga zastopa glavni
direktor Bogdan Korošec, kot prodajalcem
in Evo Novak, Ljubljana, Gerbičeva 42, kot
kupovalko;
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 8.
1991, sklenjene med Evo Novak, Ljubljana,
Gerbičeva 42, kot prodajalko in Romanom
Šmidom, Ljubljana, Verovškova 45, kot kupcem in
– aneks z dne 17. 11. 1997 h kupoprodajni pogodbi z dne 13. 8. 1991, sklenjen
med Evo Novak, Ljubljana, Gerbičeva 42,
kot prodajalko in Romanom Šmidom, Ljub
ljana, Verovškova 45, kot kupcem.
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 2. 11. 2009
Dn 30302/2008
Os-7470/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rupnik Matjaža, Jarška cesta 16, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje s kletno drvarnico in
shrambo, na naslovu Jarška cesta 16, Ljub
ljana, z ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št.
200/3, k.o. Brinje II, dne 16. 9. 2009, pod
opr. št. Dn 30302/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. III-2/c-66/10-64 z dne
11. 6. 1964, sklenjene med Skupnostjo železniških podjetij Ljubljana – Investicijska
grupa (kot izročiteljem) in Zabukovec Iva-
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nom (kot prevzemnikom), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 3.E, vpisano v podvl.
št. 200/3, k.o. Brinje II.
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 2. 11. 2009
Dn 4375/2006
Os-7471/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Aleksandre Kolenik, Ulica Pohorskega bataljona 211, Ljubljana, ki jo zastopa Miro
Košak, notar iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 9 v 2. nadstropju, na naslovu Ulica Pohorskega bataljona, Ljubljana, z ident. št.
9.E, vpisano v podvl. št. 1477/9, k.o. Brinje I,
dne 7. 10. 2009, pod opr. št. Dn 4375/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne in prodajne pogodbe z dne 2. 9.
1966, sklenjene med Zavodom za zadružno gradnjo SO Ljubljana (kot prodajalcem)
in Petač Vinkom, Ul. Pohorskega bataljona
211, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 9.E, vpisano
v podvl. št. 1477/9, k.o. Brinje I,
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 3.
1971, sklenjene med Petač Vinkom, Ul. Pohorskega bataljona 211, Ljubljana (kot prodajalcem) in Žitnik Mitjo, Budičinova 5, Piran
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 9.E, vpisano v podvl. št. 1477/9,
k.o. Brinje I,
– darilne pogodbe z dne 7. 12. 1979,
sklenjene med Žitnik Mitjo, Budičinova 5,
Piran (kot darovalcem) in Žitnik Petrom, Bežigrad 13, Ljubljana (kot obdarjencem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 9.E,
vpisano v podvl. št. 1477/9, k.o. Brinje I.
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 30. 10. 2009
Dn 9969/2008
Os-7472/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ovaska Novak Jelke, Maroltova ulica
13, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino parc. št. 946/1 dvorišče,
v izmeri 150,00 m2 in stanovanjska stavba,
v izmeri 94,00 m2 ter parc. št. 946/4 dvorišče, v izmeri 55,00 m2, vpisano v vl. št.
2343, k.o. Stožice, dne 1. 9. 2009, pod opr.
št. Dn 9969/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 13. 6. 2003,
sklenjene med prodajalcem MTE Commerce d.o.o., Log, Cesta Dolomitskega odreda
9, Brezovica in kupcem Ovaska Novak Jelko, Maroltova ulica 13, Ljubljana, za nepre-
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mičnino parc. št. 946/1 dvorišče, v izmeri
150,00 m2 in stanovanjska stavba, v izmeri
94,00 m2 ter parc. št. 946/4 dvorišče, v izmeri 55,00 m2, vpisano v vl. št. 2343, k.o.
Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 2009
Dn 28301/2008
Os-7490/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mikanović Darinke, Ulica Koroškega bataljona
9, Ljubljana Črnuče, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 3
v pritličju s shrambo, na naslovu Ulica Koroškega bataljona 9, Ljubljana, z ident. št. 3.E,
vpisano v podvl. št. 3034/3, k.o. Stožice, dne
2. 10. 2009, pod opr. št. Dn 28301/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o združevanju sredstev za
pridobitev stanovanja št. BS-109-84/85
z dne 18. 9. 1985, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo SCT Slovenija ceste
tehnika, o.sol.o., Titova 38, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Skebe Anico in Skebe Antonom, oba Pot v goričico 13, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 3034/3,
k.o. Stožice;
– aneksa št. 1, k pogodbi št. BS-109-84/85
o združevanju sredstev za pridobitev stanovanja z dne 6. 3. 1986, sklenjenega med
Stanovanjsko zadrugo SCT Slovenija ceste
tehnika, o.sol.o., Titova 38, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Skebe Anico in Skebe Antonom, oba Pot v goričico 13, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 3034/3,
k.o. Stožice;
– aneksa št. 2, k pogodbi št. BS-109-84/85
o združevanju sredstev za pridobitev stanovanja z dne 14. 3. 1986, sklenjenega med
Stanovanjsko zadrugo SCT Slovenija ceste
tehnika, o.sol.o., Titova 38, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Skebe Anico in Skebe Antonom, oba Pot v goričico 13, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 3034/3,
k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 2009
Dn 19967/2008
Os-7491/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kuhar
Miroslava, Tržaška cesta 55, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 13 v 4. nadstropju (6. etaži)

shrambo št. 13 v kleti (1. etaži), na naslovu Tržaška cesta 55, Ljubljana, z ident. št.
13.E, vpisano v podvl. št. 4766/13, k.o. Vič,
dne 7. 7. 2009, pod opr. št. Dn 19967/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe iz leta 1967,
sklenjene med Gradbenim podjetjem »Tehnograd«, Tržaška cesta 68/a, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Justino Smejič Črnologar
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 13.E, vpisano v podvl. št. 4766/13,
k.o. Vič;
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 8.
1969, sklenjene med Justino Smejič Črnologar (kot prodajalcem) in Sonjo Zofijo Sedevčič (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 13.E, vpisano v podvl. št.
4766/13, k.o. Vič;
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 7.
1975, sklenjene med Sedevčič Sonjo Zofijo, Tržaška 55, Ljubljana (kot prodajalko)
in Zein Olgo, Štrekljeva 9, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 13.E, vpisano v podvl. št. 4766/13,
k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 2009
Dn 30202/2008
Os-7492/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa župan Zoran Jankovič, ki ga zastopa Nataša
Turšič, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnine parc. št. 2724/1, vpisane v vl.
št. 4152 in parc. št. 2724/2, vpisane v vl. št.
4345, obe k.o. Kašelj, dne 16. 9. 2009, pod
opr. št. Dn 30202/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe namesto razlastitve za zemljišče v območju urejanja MM
7/1 Zalog, II. faza Centralna čistilna naprava
Ljubljana z dne 10. 3. 2003, sklenjene med
Močilnikar Havron Frančiško, 1011 Pinon
Road Route 1, North, Avgusta, 29841 South
Carolina USA, ki jo po pooblastilu zastopa
Janez Zajc, Gotska 2, Ljubljana (kot prodajalko) in Mestno občino Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj parc. št. 2724/1, vpisano
v vl. št. 4152 in parc. št. 2724/2, vpisano v vl.
št. 4345, obe k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 2009
Dn 29085/2007
Os-7529/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlaga-
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telja Damjanac Miloša, Mokrška ulica 51/a,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Anton
Grilc iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice, vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 47 v V.
nadstropju, na naslovu Kogojeva ulica 6,
Ljubljana, z ident. št. 47.E, vpisano v podvl.
št. 3264/48, k.o. Dravlje, dne 26. 8. 2009,
pod opr. št. Dn 29085/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– darilne pogodbe z dne 20. 10. 1977,
sklenjene med Žerovnik Ivanko, Aleševčeva 64, Ljubljana (kot darovalko) in Palatinus
Marto, Kogojeva 6, Ljubljana (kot obdarjenko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 47.E, vpisano v podvl. št. 3264/48, k.o.
Dravlje,
– prodajne pogodbe z dne 7. 12. 1994,
sklenjene med Palatinus Marto, Ponoviče 9,
Sava pri Litiji (kot prodajalka) in CBS d.o.o.,
Kajuhova 11, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 47.E, vpisano v podvl. št. 3264/48, k.o. Dravlje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 6.
1996, sklenjene med CBS d.o.o., Kajuhova
11, Ljubljana (kot prodajalcem) in Damijanac
Milošem, Mokrška 51/a, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 47.E, vpisano v podvl. št. 3264/48, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2009
Dn 9808/2008
Os-7530/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Turk Zdenke, Linhartova 3, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 24 v pritličju, na naslovu
ob Peričevi ulici, Ljubljana, z ident. št. 25.E,
k.o. Bežigrad, dne 3. 6. 2009, pod opr. št.
Dn 9808/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 309/67 z dne
15. 9. 1967, sklenjene med prodajalcem
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje
in kupcem Fratina Andrejem, Pod topoli 66,
Ljubljana, za nepremičnino, garažo št. 24
v pritličju, na naslovu ob Peričevi ulici, Ljub
ljana, z ident. št. 25.E, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2009
Dn 10212/2008
Os-7531/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Prevec Petre, Gruberjevo nabrežje
20, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice, vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
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vknjižbo prepovedi odtujitve in obremenitve
ter vknjižbo dosmrtne služnosti za nepremičnino, stanovanje št. 7 v 1. nadstropju,
na naslovu Gruberjevo nabrežje 20, Ljub
ljana, z ident. št. 7.E, vpisano v podvl. št.
168/7, k.o. Prule, dne 17. 9. 2009, pod opr.
št. Dn 10212/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-935/91 z dne 13. 1. 1992,
sklenjene med prodajalcem Občino Ljub
ljana Center, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana in kupcem Prevec Evgenom, Grubarjevo nabrežje 20, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 7 v 1. nadstropju, na
naslovu Gruberjevo nabrežje 20, Ljubljana,
z ident. št. 7.E, vpisano v podvl. št. 168/7,
k.o. Prule.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2009
Dn 34280/2008
Os-7532/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jureta Zakrajška, Elektrarniška ulica 14, Kamnica, ki ga zastopa Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
garaži št. 256 v pritličju RGD 2, na naslovu
Rašiška, Ljubljana, z ident. št. 56.E, vpisani
v podvl. št. 4343/56, k.o. Zgornja Šiška, dne
7. 10. 2009, pod opr. št. Dn 34280/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže z dne 25. 2. 1967, sklenjene med
Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana,
kot prodajalcem in Lindtner Markom, Jamova 15, Ljubljana, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2009
Dn 34271/2008
Os-7533/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Nikole Obajdina, Ulica 28. maja 69, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, garaži št. 674 v nadstropju RGD
6, na naslovu Rašiška, Ljubljana, z ident.
št. 74.E, vpisani v podvl. št. 4347/74, k.o.
Zgornja Šiška, dne 7. 10. 2009, pod opr. št.
Dn 34271/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o nakupu garaže št. G-1469 z dne
22. 11. 1971, sklenjena med prodajalcem
Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana in
kupcema Krunoslavom in Zdenko Exle, Viška 69d, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 74.E, vpisano v podvl. št.
4347/74, k.o. Zgornja Šiška.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2009
Dn 22722/2008
Os-7534/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Okić Mehmeda in Senade, oba Raičeva ulica 74, Ljubljana, ki ju zastopa Milan Dolgan,
notar v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, parc. št. 2573/1, vpisano v vl. št. 1227, k.o. Turjak, dne 15. 9.
2009, pod opr. št. Dn 22722/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, notarskega zapisa
prodajne pogodbe, opr. št. SV-3757/2002
z dne 11. 10. 2002, sklenjenega med prodajalcema Gradišar Jožetom, Velike Lašče
115b, Velike Lašče in Gradišar Margit, Baznikova ulica 4, Ljubljana, ter kupcema Okić
Mehmedom in Senado, oba Raičeva ulica 74, Ljubljana, za nepremičnino parc. št.
2573/1, vpisano v vl. št. 1227, k.o. Turjak.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2009
Dn 34398/2008
Os-7552/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Samija Thaqija, Celovška cesta 161, Ljub
ljana, ki ga zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 4 v 1. nadstropju, na naslovu
Celovška cesta 161, Ljubljana, z ident. št.
104.E, vpisano v podvl. št. 4544/61, k.o.
Zgornja Šiška, dne 7. 10. 2009, pod opr. št.
Dn 34398/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 2092/63-65 z dne
30. 6. 1965, sklenjene med Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana
Šiška, kot prodajalcem, ter Gostinčar Ivanko
in Antonom, oba Grablovičeva 38, Ljubljana,
kot kupcema,
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 12.
1992, sklenjene med Gostinčar Ivanko in
Antonom, Vinje 1a, Dol pri Ljubljani, kot prodajalcema in Tomlje Marijo, Celovška cesta
161, Ljubljana, kot kupec.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2009
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Dn 33688/2008
Os-7674/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Vesne, Aleksandre in Mateje Konstantin, Zaloška cesta 178, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
v 3. in 4. etaži, na naslovu Zaloška cesta 178, Ljubljana, z ident. št. 4.E, vpisano
v podvl. št. 2306/4, k.o. Slape, dne 14. 10.
2009, pod opr. št. Dn 33688/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 024/91 z dne
22. 11. 1991, sklenjene med MP Instalacija
Ljubljana p.o., Kamniška 48a, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Draganom Konstantinom,
Zaloška 178, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 4.E, vpisano v podvl. št. 2306/4, 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 predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2009
Dn 33761/2008
Os-7675/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Irene Drobež, Kropova ulica 4, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, parc. št. 702/2, vpisano v vl. št.
1283, k.o. Glince, dne 13. 10. 2009, pod opr.
št. Dn 33761/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne 2. 4. 1995,
sklenjene med Občino Ljubljana Šiška (kot
prvo pogodbenico) in Mrak Antonom, Stanežiče 58/a, Ljubljana (kot drugo pogodbenik),
za nepremičnino, parc. št. 702/2, vpisano
v vl. št. 1283, k.o. Glince.
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 11. 11. 2009
Dn 34722/2008
Os-7676/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Majde Pachole - Skubic, Celovška 189,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani pod podvl. št.
3276/69, k.o. Dravlje, dne 22. 9. 2009, pod
opr. št. Dn 34722/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupna pogodba št. 73-4779 z dne
31. 10. 1973, sklenjene med prodajalcem
PZ Giposs, Ljubljana in kupcema Rahovski
Boris in Rahovski Tatjana, ki jo zastopa Rahovski Boris, Bavdekova 3, Ljubljana, za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 58.E,
vpisano v podvl. št. 3276/69, k.o. Dravlje;
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– pogodba z dne 7. 1. 1974 o II. spremembi kupne pogodbe št. 73-4779 z dne
31. 10. 1973, sklenjene med prodajalcem
PZ Giposs, Ljubljana in kupcema Rahovski
Boris in Rahovski Tatjana, ki jo zastopa Rahovski Boris, za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 58.E, vpisano v podvl. št. 3276/69,
k.o. Dravlje;
– kupna pogodba z dne 15. 4. 1980,
sklenjena med prodajalci Rahovski Boris,
Tatjana, Jožefa, Celovška 189, Ljubljana
in kupcem Božič Jurijem, Vožarski pot 10,
Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 58.E, vpisano v podvl. št. 3276/69,
k.o. Dravlje;
– aneks z dne 11. 6. 1980 k pogodbi,
sklenjeni med prodajalci Rahovski Boris,
Tatjana, Jožefa, Celovška 189, Ljubljana
in kupcem Božič Jurijem, Vožarski pot 10,
Ljubljana z dne 15. 4. 1980, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 58.E, vpisano
v podvl. št. 3276/69, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2009

– pogodbe št. BS-2/2-42/84 z dne 24. 12.
1984, sklenjene med Stanovanjska zadruga
SCT Slovenija ceste tehnika, o.sol.o., Titova 38, Ljubljana (kot prodajalcem) in Stajič
Eriko, M. Tita b.b., Paračin (Kula) (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 14.E, vpisano v podvl. št. 3773/14, k.o.
Bežigrad;
– aneksa št. 1 k pogodbi št. BS-2/2-42/84,
z dne 21. 2. 1986, sklenjenega med Stanovanjsko zadrugo »SCT«, o.sol.o., Titova 38,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Stajič Eriko,
M. Tita b.b., Paračin (Kula) (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 14.E,
vpisano v podvl. št. 3773/14, k.o. Bežigrad;
– aneksa št. 2 k pogodbi št. BS-2/2-42/84,
z dne 21. 2. 1986, sklenjenega med Stanovanjsko zadrugo »SCT«, o.sol.o., Titova 38,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Stajič Eriko,
M. Tita b.b., Paračin (Kula) (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 14.E,
vpisano v podvl. št. 3773/14, 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 11. 11. 2009

Dn 33636/2008
Os-7694/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Silvije Nešić, Tugomerjeva ulica 2, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, garaža št. 61 v pritličju v Šišenski
ulici v Ljubljani, z ident. št. 61.E, vpisani
v podvl. št. 4277/61, k.o. Zgornja Šiška, dne
15. 10. 2009, pod opr. št. Dn 33636/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G 53/66 z dne 11. 10. 1966,
sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana (kot prodajalcem) in Milanom
Radljem, Celovška 85, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 61.E, vpisano v podvl. št. 4277/61, k.o.
Zgornja Šiška.
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 11. 11. 2009

Dn 15371/2008
Os-7697/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ivanke Jakopič, Aljaževa ulica 22, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnica Sonja Dolinar iz
Ljubljane, zoper vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižen listine, pri
nepremičnini, stanovanje št. 12 v II. nadstropju, na naslovu Aljaževa ulica 22, Ljubljana,
z ident. št. 12.E, vpisani v podvl. št. 1438/12,
k.o. Spodnja Šiška, dne 12. 10. 2009, pod
opr. št. Dn 15371/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe z dne 3. 10. 1961, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo »Šestnajst«
(kot prodajalcem) in Jakopič Antonom (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 12.E, vpisano v podvl. št. 1438/12,
k.o. Spodnja Šiška.
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 11. 11. 2009

Dn 34066/2008
Os-7695/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stajič
Andreja, Vojkova 77, Ljubljana, ki ga zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva
9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 14 v 1. nadstropju, na naslovu Ulica Metoda Mikuža 4,
Ljubljana, z ident. št. 14.E, vpisano v podvl.
št. 3773/14, k.o. Bežigrad, dne 16. 10. 2009,
pod opr. št. Dn 34066/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:

Dn 34067/2008
Os-7698/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Transadria, mdr.
Špedicija d.d., Rijeka, Riva Boduli 1, Rijeka, Republika Hrvaška, ki jo zastopa Andrej
Košak, Stantetova ulica 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini poslovni prostor št. 8 v pritličju, na naslovu Letališka cesta 16a, Ljubljana, z ident. št. 111.E,
vpisani v podvl. št. 1444/112, k.o. Moste,
dne 7. 10. 2009, pod opr. št. Dn 34067/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogod-
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be z dne 11. 12. 1989, ki sta jo sklenila
Blagovno transportni center javna skladišča
Ljubljana, p.o. Ljubljana, Šmartinska cesta
152, MŠ 506868, kot prodajalec in Transjug,
Rijeka, TOZD Ljubljana, Titova cesta 36/10,
Ljubljana, katerega pravni naslednik je Transadria d.d., Rijeka, MŠ 3320669, Riva Boduli
1, 51001 Rijeka, kot kupec, za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 111.E, vpisano v podvl.
št. 1444/112, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2009
Dn 3334/2009
Os-7699/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Arlande Eržen, Jamova cesta 66, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, št. 24, v 4. nadstropju 1 stopnišče, na naslovu Jamova cesta 66, Ljub
ljana, z ident. št. 24.E, vpisano v podvl. št.
416/24, k.o. Vič, dne 7. 10. 2009, pod opr.
št. Dn 3334/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji stanovanja z dne
15. 4. 1963, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnograd, Zbašnikova 26, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Stanovanjskim skladom
Ljubljana Vič – Rudnik (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 24.E,
vpisano v podvl. št. 4161/24, k.o. Vič,
– pogodbe o prodaji stanovanja z dne
11. 6. 1963, sklenjene med Stanovanjskim
skaldom OBsk Ljubljana Vič – Rudnik (kot
prodajalcem) in »Ilirija«, tovarna kemičnih
izdelkov (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 24.E, vpisano v podvl. št.
4161/24, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2009
Dn 6125/2007
Os-7775/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Roberte Mohar, Preglov trg 4,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, z ident. št. 179.E, vpisano v podvl. št. 2085/158, k.o. Slape, dne
24. 7. 2009, pod opr. št. Dn 6125/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
z dne 29. 4. 1992, sklenjene med Ano Matjaž, Leninov trg 4, Ljubljana, in Borisom Hribarjem, Ulica Bračičeve brigade 28, Stari trg
pri Ložu, za stanovanje št. 60, na naslovu
Preglov trg 4, Ljubljana, v izmeri 74,52 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom

Št.

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 11. 11. 2009
Dn 26598/2008
Os-7777/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Pliverič Marka, Cesta Dolomitskega odreda
41, Log pri Brezovici, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje, št. 12,
v 2. nadstropju, na naslovu Dunajska cesta
105, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 4150/12,
k.o. Bežigrad, dne 13. 10. 2009, pod opr.
št. Dn 26598/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. 164/84
z dne 24. 9. 1984, sklenjene med prodajalcem ZIGP Imos, o.sol.o., Linhartova 11a,
Ljubljana in kupcema Lušin Maro in Lušin
Marinko, Župančičeva 30, Koper, za nepremičnino, stanovanje št. 12, v 2. nadstropju,
na naslovu Dunajska cesta 105, Ljubljana,
vpisano v podvl. št. 4150/12, 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 navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2009
Dn 24986/2004
Os-7778/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Majcen Danijela, Nade Ovčakove
32, Ljubljana, ki ga zastopa družba Otium
d.o.o. Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za garsonjero
v izmeri 28,42 m2, na naslovu Vojkova cesta 73, Ljubljana, z ident. št. dela stavbe
1736-01031-185, stoječo na parc. št. 480/4,
k.o. Brinje I, dne 19. 10. 2009, pod opr. št.
Dn 24986/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 25. 9. 1984, sklenjene
med prodajalcem Boranović Dragoljubom,
Hošimirova 3, Ljubljana, in kupcem Drole
Jankom, Titova 405, Ljubljana, za garsonjero, v izmeri 28,42 m2, na naslovu Vojkova
cesta 73, Ljubljana, z ident. št. dela stavbe
1736-01031-185, stoječo na parc. št. 480/4,
k.o. Brinje I.
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 11. 11. 2009
Dn 16706/08
Os-7898/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Katji
Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Nepužlana, stanujočega Obrežna ulica
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45a, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, vpisani v podvl. št. 3674/34,
k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 16706/08, dne
6. 11. 2009, izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 285/93, z dne 8. 6.
1993, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ, med prodajalko Intereuropa d.d., Koper, Vojkovo nabrežje 32, ki jo
je zastopala direktorica kadrovsko-pravnega
sektorja Mojca Brank in kupcem Jožetom
Nepužlanom, stanujočim v Mariboru, Ulica
bratov Greifov 34, s katero je prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 16, v III. nadstropju
stanovanjske stavbe v Mariboru, Ulica bratov
Greifov 34 in na tem dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.
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 25. 11. 2009
Dn 10030/07
Os-7937/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Kajti Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Alojza Stupana, stanujočega Majeričeva ulica 3, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, vpisani v podvl. št.
3288/10, k.o. Pobrežje, v svojo korist v višini
1/2 celote in v korist Ane Stupan, stanujoče Majeričeva ulica 3, Maribor, pod opr.
št. Dn 10030/07, dne 28. 10. 2009, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe,
sklenjene septembra leta 1964, med prodajalko Občino Maribor in kupcem Dravskimi
elektrarnami Maribor, za več stanovanj, med
drugim za stanovanje št. 10, v II. nadstropju
večstanovanjske stavbe, na naslovu Majeričeva ulica 3, Maribor.
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 in Ane Stupan.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 11. 2009
Rz 609/09
Os-7860/09
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Seražin
Stanislava, Kazlje 29, Sežana, z dne 13. 11.
2009, oklicuje začetek postopka dopolnitve
zemljiške knjige, in sicer parc. št. 2064, k.o.
Kazlje.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice na Seražin Stanislava, Kazlje 29,
Sežana.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 11. 2007
Dn 394/2009
Os-7414/09
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
10. 9. 2009, začel postopek vzpostavitve
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zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 14. 9. 2001, za delež do 1/2
nepremičnine parc. št. 1437, vpisane v vl.
št. 227, k.o. Zagorje – mesto, sklenjeno
med Švagan Matjažem, Izlake 19, Izlake,
kot prodajalcem in Švagan Barbaro in Švagan Simonom, ki ju zastopa zakonita zastopnica Gabrijela Grčar Švagan, vsi stanujoči Fakinova 10, Zagorje ob Savi, kot
kupcema.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljice Grčar Švagan Gabrijele, Fakinova
ulica 10, Zagorje ob Savi, ki jo zastopa notarka Marjana Kolenc Rus izgubil. Na nepremičnini parc. št. 1437, vpisani v vl. št.
227, k.o. Zagorje – mesto, je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Švagan
Barbare in Švagan Simona, oba Fakinova
10, Zagorje ob Savi, vsakega do deleža 1/4.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 137. 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 Trbovljah
dne 2. 11. 2009

listine – kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 130/93 z dne 3. 11. 1993,
sklenjene med prodajalcem Cetis, grafično
podjetje d.o.o. in kupcema Jožico Kodre ter
Urško Kodre, za nepremičnino ident. št. 3.E
del stavbe v Celju, Ulica bratov Vošnjakov
8, k.o. Spodnja Hudinja, vpisano v podvl. št.
2400/4. Po izjavi predlagateljice so listine
izgubljene.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini št. ident. 3.E v vl. št. 2400/4, k.o.
Spodnja Hudinja, na naslovu Ulica bratov
Vošnjakov 8, se zahteva v korist Vrbovšek
Andreja, roj. 8. 8. 1964, stan. Babna Reka
4/a, Loka pri Žusmu do 1/2 in Kodre Urška,
roj. 4. 6. 1973, stan. Ulica bratov Vošnjakov
8, Celje do 1/2.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v zvezi
z 29. 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 12. 2009

Dn 2733/2008
Os-7417/09
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
10. 9. 2009 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 54, z dne 29. 6. 1993, za nepremičnino – stanovanje št. 19, v V. nadstropju,
v stanovanjski hiši, Cesta zmage 26, Zagorje ob Savi, v skupni izmeri 45,46 m2, ki stoji
na parc. št. 1148/13, k.o. Zagorje – mesto,
sklenjeno med Delozo p.o. Zagorje, kot prodajalcem in Baš Branetom, Cesta zmage
26, Zagorje ob Savi, kot kupcem in
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2/del, z dne 16. 9. 1993, za nepremičnino – stanovanje št. 19, v V. nadstropju,
v stanovanjski hiši, Cesta zmage 26, Zagorje ob Savi, v skupni izmeri 45,46 m2, ki stoji
na parc. št. 1148/13, k.o. Zagorje – mesto,
sklenjeno med Stanovanjskim skladom RS,
Dunajska c. 22, Ljubljana, kot prodajalcem
in Baš Brankotom, Cesta zmage 26, Zagorje
ob Savi kot kupcem.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljev Celec Stanislava in Klančišar Andreje, oba Cesta zmage 26, Zagorje ob Savi
izgubil. Na nepremičnini ident. št. 519.E,
vpisani v etažni podvl. št. 1353/163, k.o.
Zagorje - mesto, je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist predlagateljev
vsakega do deleža 1/2. S tem oklicem se
pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137. 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 Trbovljah
dne 2. 11. 2009

Dn 1793/2007
Os-8264/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matjaža Močnika, Zeljarska ulica 3, Ljubljana,
zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 58.E, pri podvl. št.
1418/58, k.o. Kranjska Gora, s sklepom opr.
št. Dn 1793/2007, z dne 14. 12. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, to je pogodba o nakupu stanovanja
št. pogodbe 11/74-ČRT z dne 9. 9. 1974,
sklenjena med Turist progres engineering,
Radovljica, v imenu prodajalca GIP Gradis,
Ljubljana, in kupcema Milanom in Tončko
Klemenčič, oba Topniška 70/V, Ljubljana,
s katero je prodajalec prodal stanovanjsko
enoto 8, v Bloku S-1, enota »B 25« v strešni
etaži v Kranjski Gori v naselju Črtenje.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti prenosov na stanovanju 58.E, pri podvl. št.
1418/58, k.o. Kranjska Gora v korist predlagatelja Matjaža Močnika, Zeljarska ulica
3, Ljubljana, do celote, predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 14. 12. 2009

Dn 6409/2009
Os-8200/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom
z dne 29. 10. 2009, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Vrbovšek Andreja,
Babna Reka 4/a, Loka pri Žusmu uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne

Dn 28043/2009
Os-8224/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Kopitar Jeral Nataše, Tržaška cesta 51a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 37, v 9.
nadstropju, na naslovu Tržaška cesta 51a,
Ljubljana, z ident. št. 33.E, vpisano v podvl. št. 4394/33, k.o. Vič, dne 2. 11. 2009,
pod opr. št. Dn 28043/2009, izdalo sklep

o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 268/67,
z dne 8. 8. 1967, sklenjene med GP Tehnogradom Ljubljana (kot prodajalcem) in Žlajpah Tatjano in Vladimirjem, Tržaška 51a,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 33.E, vpisano v podvl. št.
4394/33, k.o. Vič,
– menjalne pogodbe z dne 14. 6. 1977,
sklenjene med Žlajpah Tatjano in Žlajpah
Vladimirjem, oba Tržaška 51a, Ljubljana (kot
prvo pogodbeni stranki) in Fajdiga Mojco,
Mencingerjeva 93, Ljubljana (kot drugo pogodbena stranka), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 33.E, vpisano v podvl. št.
4394/33, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 2009
Dn 18011/2009
Os-8225/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Krivec Antona, Celovška 87, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetniška družba Kotlušek in Pavčič o.p., d.o.o., Čufarjeva 4, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 4, v 1. nadstropju, na naslovu Celovška cesta 87, Ljubljana, z ident. št.
102.E, vpisano v podvl. št. 2122/102, k.o.
Spodnja Šiška, dne 20. 11. 2009, pod opr.
št. Dn 18011/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 1665/630, z dne
14. 9. 1963, sklenjene med Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš Občine LjubljanaŠiška, Celovška cesta 135, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Krivec Antonom ter Milko,
oba stanujoča Dalmatinova 3, Ljubljana (kot
kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 102.E, vpisano v podvl. št. 2122/102, k.o.
Spodnja Šiška,
– sporazuma o priznanju izključne lastninske pravice iz septembra leta 1965,
sklenjenega med Krivec Antonom (kot prvo
stranko sporazuma) in Zore Emilijo (kot drugo stranko sporazuma), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 102.E, vpisano v podvl.
št. 2122/102, k.o. Spodnja Šiška.
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 navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 2009
Dn 28295/2009
Os-8261/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mrazić Rajka, Agrokombinatska 6d, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik Blaž Mrva, Ilirska
17, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne li-
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stine, za nepremičnino, stanovanje št. 75
v 11. nad., na naslovu Proletarska 2, Ljub
ljana, z ident. št. 75.E, vpisano v podvl.
št. 1398/75, k.o. Moste, dne 19. 11. 2009,
pod opr. št. Dn 28295/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe stanovanja
z dne 15. 8. 1992, sklenjene med podjetjem Delo d.o.o., Ljubljana (kot prodajalcem)
in Hrnčič Zlatkom, Proletarska 2, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 75.E, vpisano v podvl. št. 1398/75,
k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 31. 12. 1993, sklenjene med
Hrnčić Zlatkom, Proletarska c. 2, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Ilc Dimitrijem, Franketova ul. 9, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 75.E, vpisano
v podvl. št. 1398/75, k.o. Moste.
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 navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2009
Dn 16572/2009
Os-8265/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kreč
Zlatka, Vojkova cesta 73, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
št. 3 v I. nad., na naslovu Clevelandska
ulica 21a, Ljubljana, z ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 370/3, k.o. Nove Jarše, dne
6. 11. 2009, pod opr. št. Dn 16572/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 251-693/91 z dne 21. 11. 1991,
sklenjene med Skupnostjo pokojninskega in
invalidskega zavarovanja Slovenije, Moše
Pijadeva 41, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Kreč Ratkom, Clevelandska ul. 21a, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št.
370/3, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 7/2009
Os-7555/09
Okrajno sodišče v Cerknici je v pravdni zadevi tožeče stranke: Andrej Kranjc,
Grahovo 110, Grahovo, ki ga zastopa odvetnica Katarina Juvančič Kogej iz Rakeka,
proti toženi stranki Janezu Bečaj, Trastburg
R.D.H. 1.Box 452 Maryland 21532, ZDA,
zaradi pridobitve lastninske pravice (pcto.
1.800 EUR) na podlagi 4. točke drugega od-
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stavka 82. člena ZPP sklenilo: za začasno
zastopnico toženi stranki Janezu Bečaju se
postavi odvetnica Alojzija Alič, Šmartinska
cesta 130, Ljubljana.
Začasna zastopnica ima v tem postopku
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
dokler organ pristojen za socialne zadeve
ne sporoči sodišču, da je postavil tožencu
skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 5. 11. 2009

zi s 163. členom Zakona o dedovanju, postavi začasna zastopnica odvetnica Andreja
Bercieri, Miklošičeva 16, Ljubljana. Začasna
zastopnica ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo dediča
v skladu s 83. členom Zakona o pravdnem
postopku zastopala od dneva postavitve in
vse do takrat, dokler dedič, ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 2009

D 287/2007
Os-7255/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek v zapuščinski zadevi
po pokojni Mariji Štefančič, roj. 23. 4. 1917,
umrli dne 15. 4. 2007, nazadnje stanujoči v Dekanih, Dekani 147, dne 7. 9. 2009
sklenilo:
I. Dedičem: Mariji Rojc, od pok. Franca
Picige, Klavdiju (Claudiu) Piciga, od pok.
Tonija Picige, od pok. Ivana Picige, Adrijanu (Adrianu) Piciga, od pok. Jožeta Picige,
od pok. Ivana Picige, Almerindu Cupinu,
od pok. Marije, od pok. Ivana Picige, Mariji
Bandelj, od pok. Marija Piciga, od pok. Ivana
Picige, Egidiju Piciga, od pok. Marija Piciga,
od pok. Ivana Picige, Angeli Beverieri, od
pok. Jožeta Picige, Borisu Štefančiču, od
pok. Fela, od pok. Antonije, roj. Piciga in
Neviji Piciga, od pok. Vitorija (Vittoria), od
pok. Antonije, roj. Piciga, vsem neznanega
bivališča, se določi začasna zastopnica Irena Jerman, Pristaniška 12, Koper.
II. Začasna zastopnica ima v postopku
vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice, in sicer od dne postavitve dokler dediči
ali njihov pooblaščenec ne nastopijo pred
sodiščem oziroma dokler pristojni Center
za socialno delo sodišču ne sporoči, da je
udeležencem postavil skrbnika za posebne
primere.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 9. 2009

VL 95917/2008
Os-7714/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki ga zastopa Tina Malovrh, Bleiweisova cesta 20,
Kranj, proti dolžniku Željku Kokotu, Stantetova ulica 2, Velenje - dostava, zaradi izterjave 689,37 EUR, sklenilo:
dolžniku Željku Kokotu, Stantetova ulica
2, Velenje - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Rudi Pahole, Bratov Mravljak 1, 3320 Velenje.
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 29. 7. 2009

I 3315/2008
Os-4349/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28,
Ljubljana - dostava, proti dolžniku Jožetu
Štumerger, Gregorčičeva ulica 15, Ljubljana
- dostava, zaradi izterjave zakonite preživnine s pp, sklenilo:
dolžniku Štumerger Jožetu se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Jarkovič Andrej, Tavčarjeva 8, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2009

VL 112148/2008
Os-7752/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik,
Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva
cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Jožefu
Majcenoviču, Šaleška cesta 20c, Velenje
- dostava, zaradi izterjave 1.664,56 EUR,
sklenilo:
dolžniku Jožefu Majcenoviču, Šaleška
cesta 20c, Velenje - dostava, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Rudi Pahole, Bratov Mravljak 1, 3320 Velenje.
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 25. 9. 2009

IV D 2133/2007
Os-7227/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zapuščinski zadevi po pok. Zorko Silvestru Božidarju,
roj. 1. 1. 1946, umrlem 3. 8. 2007, nazadnje
stanujočem v Ljubljani, Belokranjska ulica 19,
državljanu RS, dne 26. 8. 2009 sklenilo, da
se dediču Zorko Božidarju, roj. 3. 2. 1956,
v skladu s 4. točko drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zve-

VL 122632/2008
Os-7764/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPO, d.o.o., Škofja Loka,
Blaževa ulica 3, Škofja Loka, ki ga zastopa
odv. Podlogar-Mihelin Andreja – odvetnica,
Blaževa ulica 3b, Škofja Loka, proti dolžniku
Haljilju Gutiću, Na Plavžu 7, Železniki, zaradi izterjave 691,60 EUR, sklenilo:
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dolžniku Haljilju Gutiću, Na Plavžu 7,
Železniki, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Mihovilović Marija.
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 17. 8. 2009
VL 88473/2009
Os-7816/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Porsche leasing SLO d.o.o.,
Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljub
ljana, proti dolžnici Silviji Gomzi, Tomšičeva
ulica 7, Lendava, zaradi izterjave 5.788,25
EUR, sklenilo:
dolžnici Silviji Gomzi, Tomšičeva ulica
7, Lendava, 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. Željko Vrhunc, Partizanska 9/I, 9220
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 28. 9. 2009
VL 53599/2009
Os-7817/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa Breda
Petelinc, Zaloška cesta 002, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Gregorju Birsa, Molekova ulica 3, Ljubljana - Šmartno, zaradi
izterjave 204,30 EUR, sklenilo:
dolžniku Gregorju Birsa, Molekova ulica
3, Ljubljana – Šmartno, 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 Marko Ravnik, Kersnikova 6, 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 8. 10. 2009
VL 3934/2009
Os-7909/09
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 ulica
7, Ljubljana, proti dolžniku Metkiorju Čurinu,
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Kajuhova ulica 44, Ljubljana, zaradi izterjave 128,91 EUR sklenilo:
dolžniku Metkiorju Čurinu, Kajuhova ulica 44, 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 začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Barle Kuk Avrelijo, Slovenska 55a, 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 7. 10. 2009

bor – dostava, ki jo zastopa odvetnica Mojca
Veljkovič, Ljubljanska ulica 42, Maribor – dostava, zaradi izterjave 130,23 EUR sklenilo:
dolžnici Mariji Caf, Dupleška cesta 98a,
Maribor – 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 začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Mojco Veljkovič, Ljubljanska ulica
42, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2009

VL 49768/2008
Os-7910/09
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 Orel, Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria – dostava, proti dolžniku Klemenu Sikošku, Brodarjeva ul. 2, Ljubljana – dostava, zaradi
izterjave 2.585,71 EUR, sklenilo:
dolžniku Klemenu Sikošku, Brodarjeva
ul. 2, Ljubljana – dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mahkota Andrej, Vošnjakova 8a, 1000
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2009

VL 103372/2008
Os-7913/09
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 Jožefu Zeleniku, Damiševa ulica 4,
Maribor – dostava, ki ga zastopa odvetnik
Albin Ploj, Ul. heroja Bračiča 18/II, Maribor,
zaradi izterjave 356,95 EUR sklenilo:
dolžniku Jožefu Zeleniku, Damiševa ulica 4, Maribor – dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Albin Ploj, Ul. heroja Bračiča 18/II,
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 9. 10. 2009

VL 49866/2008
Os-7911/09
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 Damijanu Kranjcu, Zgornja Bela
24, Preddvor, zaradi izterjave 16.186,43
EUR, sklenilo:
dolžniku Damijanu Kranjcu, Zgornja Bela
24, Preddvor, 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
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
mag. Likozar Rogelj Matejo.
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 7. 10. 2009

VL 88361/2009
Os-7914/09
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 Simonu Karnovšku, Gregorčičeva
ulcia 006, Celje, zaradi izterjave 797,17
EUR, sklenilo:
dolžniku Simonu Karnovšku, Gregorčičeva ulica 006, Celje, 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 Matjaž Varzeganssi, Gregorčičeva 1, 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 4. 11. 2009

VL 68789/2009
Os-7912/09
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
dolžnici Mariji Caf, Dupleška cesta 98a, Mari-

VL 126013/2008
Os-7942/09
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 Darku Šarič, Ramovševa ulica 023,
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Ljubljana, ki ga zastopa odv. Sonja Dolinar, Tavčarjeva 9, Ljubljana, zaradi izterjave
510,12 EUR, sklenilo:
dolžniku Darku Šarič, Ramovševa ulica
023, 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 odvetnico Sonjo Dolinar, Tavčarjeva 9, 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 3. 8. 2009
VL 54889/2009
Os-7943/09
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
dolžnici Alenki Pučnik, Gregorčičeva ulica
7, Maribor, zaradi izterjave 715,39 EUR,
sklenilo:
dolžnici Alenki Pučnik, Gregorčičeva ulica 7, 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 odvetnika Andreja Vovšek, Vita Kraigherja 5/V,
2000 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 4. 11. 2009
VL 34949/2009
Os-7944/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche Inter Auto d.o.o.,
Bravničarjeva ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in
Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana, proti dolžniku Henriku Kocjančič,
Šmarje 12b, Koper, zaradi izterjave 1.238,90
EUR, sklenilo:
dolžniku Henriku Kocjančič, Šmarje 12b,
Koper, 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. Manfreda Marjana, Vojkovo nabrežje
3, Koper.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2009
VL 116770/2009
Os-7946/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
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ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, proti
dolžnici Mariji Hip, Kotlje 6, Kotlje, zaradi
izterjave 7.593,04 EUR, sklenilo:
dolžnici Mariji Hip, Kotlje 6, Kotlje, 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.
Ocepek Marjan.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2009
VL 66940/2009
Os-7948/09
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 Sabitu Zukanović, Majaronova
ulica 6, Ljubljana, zaradi izterjave 399,43
EUR, sklenilo:
dolžniku Sabitu Zukanović, Majaronova
ulica 6, 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 začasno zastopnico se postavi odv.
Starec Mojca.
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 26. 10. 2009
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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 Veit
Marjan, Kneza Koclja 24, 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 29. 10. 2009
VL 67144/2009
Os-7953/09
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 Robertu Goričan, Kališe 12, Stahovica, ki ga zastopa Vanja Šisernik, Vojkova 63, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave
313,93 EUR, sklenilo:
dolžniku Robertu Goričan, Kališe 12,
Stahovica, 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 Vanja
Šisernik, Vojkova 63, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika 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 29. 10. 2009

VL 68642/2009
Os-7949/09
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 Metodu
Oblak, Celovška cesta 269, Ljubljana, zaradi izterjave 621,79 EUR, sklenilo:
dolžniku Metodu Oblak, Celovška cesta
269, 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 začasno zastopnico se postavi Šket
Martina, Dvoržakova 11, 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 29. 10. 2009

VL 76909/2009
Os-7954/09
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 Alešu Horvat, Plečnikova ulica 7,
Maribor, ki ga zastopa odv. Andrej Štiglic,
Ul. Vita Kraigherja 5/V, p.p. 1516, Maribor,
zaradi izterjave 799,17 EUR, sklenilo:
dolžniku Alešu Horvat, Plečnikova ulica
7, 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
Štiglic Andrej, Ul. Vita Kraigherja 5/V, p.p.
1516, 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 29. 10. 2009

VL 53684/2009
Os-7952/09
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
dolžnici Majdi Belak, Partizanska 73, Maribor, ki ga zastopa odv. Marjan Veit, Kneza
Koclja 24, Maribor, zaradi izterjave 718,12
EUR, sklenilo:
dolžnici Majdi Belak, Partizanska 73,
Maribor, se na podlagi 4. točke drugega

VL 93787/2009
Os-7955/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria,
ki jo zastopa Nina Grižonič, Celovška cesta
182, Ljubljana, proti dolžniku Janu Pacinda, Valburga 38C 34, Smlednik, ki ga zastopa odv. Lucija Šikovec-Ušaj, Štefanova
3, Ljubljana, zaradi izterjave 3.134,00 EUR,
sklenilo:
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dolžniku Janu Pacinda, Valburga 38C
34, Smlednik, 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 Šikovec-Ušaj Lucija, Štefanova 3, 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 29. 10. 2009
VL 4636/2008
Os-7957/09
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 Nataliji
Konec, Gregorčičeva ulica 6, Celje, ki jo zastopa odv. Damir Trkmič, Gubčeva 6, Celje,
zaradi izterjave 1.273,53 EUR, sklenilo:
dolžnici Nataliji Konec, Gregorčičeva ulica 6, Celje, 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 Trkmič Damir, Gubčeva 6, Celje.
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 29. 10. 2009
VL 67186/2009
Ob-7969/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika CIM d.o.o., Želodnik 1, Dob,
ki ga zastopa Odvetniška družba Tatjana
Markelj, Ljubljanska cesta 106, Domžale,
proti dolžniku Leopoldu Pogačar, Zlato Polje 2, Lukovica, ki ga zastopa odv. Mihael
Šuštar, Trubarjeva 24, Ljubljana, zaradi izterjave 2.736,25 EUR, sklenilo:
dolžniku Leopoldu Pogačar, Zlato Polje
2, Lukovica, 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 Mihael Šuštar, Trubarjeva 24, 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 29. 10. 2009
I 5179/2007
Os-7058/09
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. I 5179/2007 v skladu
z določili 82., 83. in 84. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju, se dolžniku Stanislavu Korenu kot začasni zastopnik postavi
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Matej Pirih, odvetnik iz Maribora, s pisarno
na Ulica heroja Šlandra 11 v Mariboru. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika od dneva postavitve 5. 10. 2009 in vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 10. 2009
Z 6/2003
Os-7049/09
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
izvršilni postopek upnika LBH Internationale Handelsbank AG, Grosse Gallusstrasse
16 Frankfurt, zoper dolžnika: Avtoprevoznik
Emil Majcen s.p., Volkmerjeva 63, Ptuj, zaradi izterjave 54.704,80 EUR s pp. Sodišče
je v zadevi na predlog upnika v skladu s 4.
točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku dolžniku postavilo
začasno zastopnico odvetnico Alenko Čeh
Gerečnik, Minoritski trg 5, Ptuj.
Začasna zastopnica ima v postopku opr.
št. Z 6/2003 vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima
začasna zastopnica od dne postavitve in
vse do takrat, dokler dolžnik 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 12. 10. 2009
P 132/2009
Os-7938/09
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Franc Matjažič, Oktobrske revolucije 19b, 6310 Izola, ki ga
zastopa odvetnik Branko Gvozdič zoper toženo stranko Franc-Karlo Cetin, Calle Bonpland 1241, Buenos Aires, Argentina, sedaj
neznanega bivališča zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto
2.500,00 EUR), po predlogu tožeče stranke
za postavitev začasnega zastopnika toženi
stranki na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, je sodišče toženi stranki
Francu-Karlu Cetinu, Calle Bonpland 1241,
Buenos Aires, Argentina, sedaj neznanega
bivališča, s sklepom z dne 25. 11. 2009,
postavilo začasnega zastopnika, in sicer
odvetnika Dušana Železnika iz Sežane, ki
bo toženo stranko v tem postopku zastopal
vse do takrat, dokler tožena stranka ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 25. 11. 2009

Oklici dedičem
D 217/2008
Os-7811/09
Marija (Marcela) Rihter, roj. Kocjančič,
roj. 24. 3. 1908, iz Črnega Kala, Dol 2, je
dne 24. 7. 1950 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena začasna zastopnica Irena Fister, Vena Pilona 14, Koper.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 11. 2009
I D 903/2008
Os-7343/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Ambrožič Ivani, roj. 17. 7. 1929, umrli 14. 3. 2008, nazadnje stan. Babna Gora 5, Polhov Gradec,
državljanki Republike Slovenije.
Iz smrtovnice izhaja, da je bila zapustnica samska, otrok ni imela, prav tako tudi ne
bratov in sester. Mati zapustnice je umrla
pred zapustnico, prav tako je verjetno pokojni tudi oče zapustnice. Glede na to, da dediči po pokojni niso znani, sodišče na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju poziva vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2009
D 179/2008
Os-7467/09
Pred Okrajnim sodišče v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pok. Miranu Povšetu, delavcu, roj. 20. 10. 1977, nazadnje
stan. Osredek pri Krmelju 13, Šentjanž, opr.
št. D 179/2008.
Zapustnik Miran Povše iz Osredka pri Krmelju 13, Šentjanž ni napravil oporoke. Na
podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo v roku enega leta od objave oklica kot
dediči po pok. Miranu Povšetu. Po preteku
tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 3. 11. 2009

Oklici pogrešanih
N 38/2009
Os-7858/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru,
zaradi razglasitve za mrtvo Mario Gaetano
Faretra, hči Antona, poročena Vitale, Piazza
S. Giovanni 1, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča (v zemljiški knjigi Vitale Maria
Gaetana).
O pogrešani že od sklenitve prodajne
pogodbe z dne 21. 10. 1931, s katero je pogrešana med drugim kupila tudi solastninski
delež nepremičnin, vpisanih v vl. št. 1378,
k.o. Ocizla, in je shranjena pri Okrajnem
sodišču v Sežani pod Dn št. 1029/31, ni bilo
nobenega glasu.
Zaradi opisanega pogrešano Mario Gaetano Faretra, hči Antona, poročeno Vitale,
Piazza S. Giovanni 1, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča (v zemljiški knjigi Vitale
Maria Gaetana) pozivamo, da se oglasi, vse
pa, ki bi karkoli vedeli o njej in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Sežani v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 10. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Jureš Nada, Rinčetova globa 6, Ljutomer,
zavarovalno polico, št. 50500042093, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnl-310060
Kočar Marjan, Vrba 11, Lukovica,
zavarovalno polico, št. 11.012.493, izdala
zavarovalnica Grawe. gnr-310079
Miklavčič Enej, Ragledna ulica 42,
Koper – Capodistria, zavarovalno polico,
št. 40302000329, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gns-310103
Tavčar Meta, Podrožniška 3, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 41403000378, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnw-310099
Zidarič Alen, Metina ulica 12, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500039716, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnd-310043
Žunkovič Andreja, Moškanjci 122,
Gorišnica,
zavarovalno
polico,
št.
50500007903, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnr-310108

Spričevala preklicujejo
Ajdič Matjaž, Šentjurij 23/a, Mirna Peč,
spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra
Novo mesto, izdano leta 2008 in 2009.
gng-310044
Aškerc Simon, Lahomno 68, Laško,
maturitetno spričevalo Poklicne in tehnične
šole v Celju, izdano leta 2005. gnz-310046
Baltić Elvira, Preglov trg 3, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2005,
izdano na ime Latić Elvira. gns-310078
Baškovič Alenka, Mrzlava vas 16,
Brežice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Brežice, izdano
leta 1999. gnv-310050
Bevc Marko, Cesta na Dobrovo 94,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strokovne in poklicne šole v Celju, št. III4032, izdano leta 2000. gnx-310048
Bizjak Branko, Glinškova ploščad 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano
leta 1996. gnc-310094
Cvahte Miran, Licenca 31, Loče pri
Poljčanah, diplomo Srednje elektro,
kovinarske in računalniške šole, št. III/232250, izdana leta 1988. gng-310090
Časl Dejan, Lokovica 104, Šoštanj,
spričevalo 5. letnika Šolskega centra
Velenje, izdano leta 2001. gnf-310041
Gril Miha, Gubčeva 7, Kranj, spričevalo
3. letnika Srednje trgovske šole Kranj,
izdano leta 2008. gny-310097
Hubel Nela, Matije Gubca 5, 52470
Hrvaška, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gostinske in turistične šole Izola, izdano leta
1989 in 1991. gnt-310052
Klajderič Slavko, Cirkulane 46, Cirkulane,
spričevalo 2. letnika Strojne in tehniške šole
Ptuj, izdano leta 1999. gnu-310076
Klavora Rok, Lahovče 112, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo 1., 2. letnika in obvestilo

o uspehu 3. letnika Gimnazije Moste, izdano
leta 2004, 2006 in 2007. gnw-310082
Klemenčič Renata, Gregorčičeva ul.
13/a, Beltinci, diplomo in spričevalo od 1. do
3. letnika ŠCTPU Murska Sobota – tekstilni
konfekcionar. gnx-310098
Kolar Lucija, Ložnica pri Celju 31, Celje,
spričevalo od 1. do 4. letnika STOGŠ Kranj,
izdano leta 1993 do 1996. gni-310088
Komljenović Marinko, Kralja Zvonimira
48, 43290 Grubiško polje, diplomo Srednje
šole rudarske usmeritve, št. 308, izdana leta
1987. gnb-310070
Krulej Ester, Cesta na Čuklje 48,
Šempeter pri Gorici, spričevalo 1. letnika
Splošne gimnazije Nova Gorica, izdano leta
2003. gne-310092
Lazar Monika, Trnovo ob Soči 1/b,
Kobarid, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo
Ljubljana, izdano na ime Bukovec Monika.
gnn-310058
Mayer Aleksander, Pot na Polane 30,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo od 1.
do 4. letnika Srednje računalniške šole –
Gimnazija Vič. gnd-310068
Milošević Vladimir, Rusjanov trg 10,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole, izdano leta 1992.
gni-310113
Mlakar Alverino, Ribiška ulica 10, Piran –
Pirano, spričevalo Ekonomske srednje šole
Koper, izdano leta 1980. gnd-310118
Nežmah Leonida, Mestinje 69, Podplat,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
šole Medlog, izdano leta 1983, izdano na
ime Pevec Leonida. gns-310053
Paripovič Asmir, Ocvirkova ulica 105,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu,
Cene Štupar, Center za permanentno
izobraževanje Ljubljana, izdano leta 2004.
gng-310115
Petrič Maja, Kuratova ulica 28, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Jesenice,
izdano leta 2001. gnd-310093
Plaznik Žiga, Tomačevska cesta 11,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje strojne šole v Ljubljani, izdano leta
2007, 2008 in 2009. gnp-310081
Potočnik Urška, Radomerje 1/b, Ljutomer,
spričevalo 9. razreda OŠ Ivan Cankar
Ljutomer, izdano leta 2007. gne-310117
Rogovnik Mojca, Ženje 12/a, Krško,
diplomo Fakultete za upravo Ljubljana, št.
5861, izdana leta 2008. gnb-310095
Sajovic Polona, Jablana 12, Zagorje ob
Savi, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strokovne in poklicne šole v Celju, izdano
leta 2000, izdano na ime Vozel Polona.
gny-310047
Sojer Vanessa, Celovška cesta 138,
Ljubljana, indeks, št. 18040898, izdala
Filozofska fakulteta. gnh-310114
Šarčević Anel, Slovenska vas 1,
Kočevje, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
agroživilske šole v Ljubljani – pek, izdano
leta 2003 in 2005. gnq-310080
Šetina Igor, Velika Loka 81, Grosuplje,
diplomo SŠTZU Novo mesto – vzdrževalec
vozil in strojev, avtomehanik, št. I/KS-1409,
izdana leta 1989. gny-310051

Štavdohar Alenka, Knafljev trg 8, Ribnica,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Šole za prodajalce Ljubljana, št.
658. gnh-310089
Šuc Ariana, Cesta 1. maja 63, Kranj,
indeks, št. 20080322, izdala Pravna
fakulteta. gnv-310100
Trupi Doris, Naselje heroja Maroka
23, Sevnica, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Brežice, izdano leta 2006 in
2007. gng-310040
Vodopivec
Andraž,
Stjenkova
53, Šempeter pri Gorici, indeks, št.
12110190710, izdal Visokošolski center
Velenje. gnj-310116
Volkmajer Jožica, Javornik 46, Podvelka,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1. do 3. letnika Srednje šole Muta –
modelarni tehnik, izdano leta 1992 do 1998.
gnp-310056
Založnik Janez, Betajnova 57, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole, izdano leta 1977.
gnq-310105

Drugo preklicujejo
Andrič Renata, Trg svobode 25, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 04037952, izdala
Univerza v Ljubljani. gnz-310071
Avto Taxi in gostinstvo Zijhrić Nusret,
Cesta v Šmartno 47/a, Ljubljana, izvod
licence, št. 01116/007 za vozilo z reg. št. LJ
59-1AE. gnm-310059
Bulić Nataša, Kolezijska ulica 4a,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
04038309, izdala Fakulteta za upravo.
gnj-310112
Kamnikar Matej, Javor 12, LjubljanaDobrunje,
študentsko
izkaznico,
št.
19487351, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnn-310083
Karibu d.o.o., Fram 47, Fram, štampiljko
velikosti 3,7 x 1,5 cm, z napisom KARIBU
d.o.o. 2313 Fram, Fram 47 Gsm: 051/316192. gnc-310069
Kirn Milan, Klinja vas 33, Kočevje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500013688000,
izdal Cetis d.d. gnx-310077
Klemen Mojca, Cesta Stanka Vraza 50,
Ivanjkovci, potrdilo o opravljenem vozniškem
izpitu za traktor, izdan pri Šolskem centru
Ptuj, št. 21-5/02, leta 2002. gng-310065
Knez Danijel, Spodnje Mestinje 6/c,
Pristava pri Mestinju, potrdilo, št. 007741/
MJ64-3-863/2008 za voznika Belikov Sergii
z veljavnostjo do 5. 3. 2008. gnr-310054
Knez Danijel, Spodnje Mestinje 6/c,
Pristava pri Mestinju, potrdilo, št. 0077417/
MUJ64-2-6488/2008 za voznika Oleksandra
Kozela z veljavnostjo do 5. 11. 2009.
gnq-310055
Korelič Lorena, Dekani 182, Dekani, študentsko izkaznico, št. 11050412, izdala Zdravstvena fakulteta Ljubljana. gnh-310039
Koren Milko, Prušnikova 44, Maribor,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdano s strani Ministrstva za zdravje, leta
1998. gnt-310102
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Majk d.o.o. Kranj, Ulica Draga Brezarja
026, Kranj, licenco VT/PPlic 5962-2003 ua
vozilo IVECO AS 2002T z reg. št. KR R1404. gnw-310074
Marinković Dragan, Plavje 55, Škofije,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu, št. 610040,
izdano s strani Ministrstva za promet, leta
1997. gnv-310104
Maurič Sebastjan, Gregorčičeva ulica 3,
Tolmin, službeno izkaznico, št. 9985, MNZ.
gnh-310064
Miletić Pejović Olivera, Šmartinska cesta
58/b, Ljubljana, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, izdan pri Ministrstvu za
zdravje, leta 2008. gnw-310049
Močilnikar Peter, Dunajska cesta 356,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 104412 –
za varnostnika, MNZ Ljubljana. gni-310063
Osojnik Anton, Pristava 24, Črna na
Koroškem, orožni list, št. OL0030502, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnp-310106
Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana-Petrol, štampiljko pravokotne
oblike z napisom PETROL – v prvi vrstici,
nato Petrol d.d., Ljubljana in v tretji 1527
Ljubljana, Dunajska cesta 50, št. 3.
gne-310042
Podgornik Goran, Trg Prekomorskih
brigad 7, Ljubljana, službeno izkaznico, št.
106620, izdal MNZ. gny-310072
Podveršič Rudolf, Dolnje Cerovo 8,
Kojsko, 1070500014045000, izdal Cetis
Celje. gnf-310066
Polutnik Jaša, Neža 11A, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 23070166, izdala
Strojna fakulteta. gnk-310111
Pršlja Antonija, Cesta španskih borcev
71, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
27004975, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko Ljubljana. gnv-310075
Strojan Anja, Žalna 70, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 25090107,
izdala Fakulteta za arhitekturo Ljubljana.
gnx-310073
Šnajder Gregor, Miklavčeva ulica
12, Ljubljana, službeno izkaznico, št.
01850, izdana pri Ministrstvu za obrambo.
gnn-310087
Štante Robert, Rove 23/a, Frankolovo,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500021814000, izdal Cetis Celje.
gnz-310096
Trlep Peter, Iška vas 112, Ig, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500019752000,
izdal Cetis Celje. gnm-310084
Trpin Lenka, Zatolmin 70, Tolmin,
študentsko izkaznico, št. 01006036,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnl-310085
Varagić Tina, Pot na Poljane 7, Kamnik,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
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gnk-310061
Varagić Tina, Pot na Poljane 7, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 19490937, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnj-310062
Vegelj Špela, Gorenji Vrsnik 2/b, Spodnja
Idrija, študentsko izkaznico, št. 04036407,
izdala Univerza v Ljubljani. gne-310067
Vidovič Domen, Turniška ulica 7, Ptuj,
dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št.
0006000911. gno-310107
Vigi Trans d.o.o., Savinjska cesta 98a,
Žalec, licenco za vozilo 026/306491 z reg.
št. CE L7-85T. gnf-310091
Volkner Barbara, Stojnci 73/a, Markovci,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,

izdano na Ministrstvu za zdravje, leta 2009,
na priimek Kurež Barbara. gno-310057
Zalar Branislav, Hrašče 26, Postojna,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500004878000, izdal Cetis Celje.
gnu-310101
Zupan Nina, Selo pri Bledu 33/a, Bled,
študentsko izkaznico, št. 20040440, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnf-310045
Zupančič Andraž, Krmelj 84, Sevnica,
službeno izkaznico, št. 103027 – varnostnik,
izdana pri Sintal. gnm-310109
Žakelj Nina, Ovčakova ulica 8,
Ljubljana Šmartno, študentsko izkaznico,
št. 18091199, izdala Filozofska fakulteta.
gnl-310110
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