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Leto XIX

Javni razpisi
Popravek
Ob-8339/09
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 popravek javnega razpisa za sofinanciranje otroških in mladinskih
programov in projektov v Mestni občini Nova
Gorica v letu 2010.
V besedilu javnega razpisa za sofinanciranje otroških in mladinskih programov
in projektov v Mestni občini Nova Gorica,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 104,
z dne 18. 12. 2009, se 4. točka spremeni
tako, da se glasi:
»višina finančnih sredstev, ki so predmet javnega razpisa, je 100.000,00 €«.
V 7. točki javnega razpisa se rok za prijavo na javni razpis podaljša do 28. 1. 2010,
do 11. ure.
Druga določila javnega razpisa ostanejo
nespremenjena in v veljavi.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 6037-15/2009
Ob-8381/09
Na podlagi devete alineje sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI,
Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09-popr. in
65/09 – popr.) in v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09)
ter Pravilnikom o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07), Ministrstvo za šolstvo in šport
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov društev
v šolskem letu 2009/2010
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za
šolstvo in šport Republike Slovenije, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa za sofinanciranje projektov društev v šolskem letu 2009/2010 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje projektov,
ki jih izvajajo društva na področju tehnike in
tehnologije ter naravoslovja, in so v skladu

s cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, navedenimi v 2. členu ZOFVI.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A) Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ki:
– imajo registrirano dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja, kar je razvidno
iz fotokopije temeljnega akta društva,
– izvajajo projekte na področju tehnike in
tehnologije ali naravoslovja, ki so v skladu
s cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki
Sloveniji, navedenimi v 2. členu ZOFVI,
– v prijavljenem projektu kot ciljno skupino vključujejo učence, ki morajo imeti aktivno vlogo pri izvedbi projekta,
– v prijavi projekta zagotovijo iz lastnih
oziroma drugih virov višino sredstev, ki bo
skupaj s predvidenim deležem sofinanciranja po tem javnem razpisu zadoščala za
izvedbo celotnega projekta,
– so v primeru, da so bila pogodbena
stranka ministrstva v letu 2008, izpolnila vse
svoje obveznosti do ministrstva na podlagi
Javnega razpisa za sofinanciranje projektov društev in zvez društev v šolskem letu
2008/2009.
Društvo, ki se prijavi na javni razpis, napiše prijavo čitljivo, v slovenskem jeziku ter
jo predloži na ustreznih obrazcih in opremi
s podpisi ter žigi prijavitelja. Prijavi mora
predložiti zahtevane obvezne priloge.
B) Posamezno društvo lahko prijavi največ en projekt.
Projekt je posamezna zaključena celota z opredeljenimi nameni in cilji, vsebino,
časovnim planom priprave in izvedbe ter
uravnoteženo in realno finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki; je izvedljiv glede
na razpoložljive vire). Projekt ne sme biti
celoletni program društva.
C) Društva ne morejo na javni razpis
prijaviti projekta:
– povezanega s šolskimi tekmovanji iz
znanja,
– povezanega s strokovnim izpopolnjevanjem strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju,
– jezikovnih tečajev,
– povezanega z izvedbo kongresov, simpozijev, seminarjev, sejemskih in drugih podobnih dejavnosti,
– povezanega z izdajo knjig, zgibank in
periodike,
– ki se nanaša na redno delo strokovnih
delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih
(npr. učna pomoč učencem),

– ki je letni program društva,
– ki je promocija društva.
D) Projekt mora biti izveden v šolskem
letu 2009/2010 oziroma od 1. 9. 2009 do
31. 8. 2010.
E) Na javni razpis se ne morejo prijaviti društva s področja športne dejavnosti.
Prav tako društva ne morejo prijaviti projekta
s področja športne dejavnosti.
F) Prijava za dodelitev sredstev na javnem razpisu mora vsebovati:
– izpolnjena prijavna obrazca A in B,
– fotokopijo temeljnega akta društva.
V primeru naknadne ugotovitve, da društvo ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa,
lahko ministrstvo zavrne prijavljeni projekt.
4. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Kolikor je projekt neskladen s predmetom in pogoji javnega razpisa, se ne točkuje.
V tem primeru strokovna komisija prijavo
izloči in je ne ocenjuje po merilih.
A) Razpisna merila za ocenjevanje projektov:
Točke
Podpora ciljem, navedenim
v 2. členu ZOFVI
Kakovost projektne prijave
Časovni potek projekta
Število aktivnih učencev
Stopnja aktivnosti učencev
Izvedbena raven projekta
Spremljanje projekta
in način evalvacije
Reference društva
Status društva v javnem
interesu
Skupaj največ

največ: 8
največ: 50
največ: 8
največ: 8
največ: 10
največ: 8
največ: 8
največ: 8
največ: 4
112

B) Točkovnik za dodelitev sredstev:
Vrednost točke se določi tako, da se vrednost razpisnih sredstev deli s seštevkom
vseh točk, dobljenih pri projektih, ki so dosegli 68 točk in več. Vrednost točke se določi
po končanem pritožbenem postopku.
Sofinancirajo se projekti, ki zberejo več
kot 60% možnih točk oziroma od 68 do 112
točk.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 79.560,00 EUR, ki so zagotovljena
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v proračunu Republike Slovenije 2010 na
proračunski postavki 6090-Sofinanciranje
društev s področja šolstev, od tega se predvidoma 50% sredstev nameni za sofinanciranje projektov v podporo tehniki in tehnologiji ter 50% v podporo naravoslovju.
V primeru presežka sredstev pri skupini projektov v podporo tehniki in tehnologiji lahko strokovna komisija presežek teh
sredstev prerazporedi v skupino projektov
v podporo naravoslovju in obratno.
Minister lahko v izjemnih primerih s posebnim sklepom spremeni obseg sredstev,
ki je določen v tej točki javnega razpisa.
Ministrstvo bo sofinanciralo posamezni
projekt največ do 50% njegove predvidene
vrednosti, vendar največ v višini 4.000,00
EUR.
Upravičeni so samo tisti stroški, ki so
povezani z neposredno pripravo in izvedbo projekta, ne pa z rednim delovanjem
društva.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v obdobju
od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 ter v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev, način
predložitve prijav ter opremljenost prijav
A) Rok za predložitev prijav in način predložitve:
Prijave morajo biti predložene v zaprti
ovojnici v vložišču Ministrstva za šolstvo in
šport, Masarykova 16, Ljubljana, najkasneje
do 29. 1. 2010, do 12. ure oziroma oddane
priporočeno po pošti, na naslov Ministrstva
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana, najkasneje isti dan.
B) Opremljenost prijave:
Na ovojnici mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis za sofinanciranje projektov
društev v šolskem letu 2009/2010«,
– naslov ministrstva: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana,
– naslov društva.
Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala samo v roku dostavljene, pravilno
opremljene in označene ovojnice, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem redu, v katerem bodo predložene.
Oddaja prijave pomeni, da se društvo
strinja z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.
8. Datum odpiranja pravočasno prispelih
prijav za dodelitev sredstev
Strokovna komisija, ki jo imenuje minister, vodi postopek javnega razpisa, odpiranje v roku dostavljenih, pravilno opremljenih
in označenih ovojnic, ki vsebujejo prijave,
ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev, strokovni pregled ter oceno. Strokovna komisija pregleda ustreznost projektne
prijave glede na pogoje, navedene v javnem razpisu. V primeru nepopolne prijave
se društvo pozove k dopolnitvi. Nepopolne
prijave, ki jih društvo ne dopolni v roku, se
zavržejo.
Strokovna komisija nadaljuje s strokovnim pregledom ter oceno pravilnih in popolnih prijav. Vrednotenje projektov poteka
po merilih, zapisanih v točki 4 besedila javnega razpisa. Pri vsakem merilu strokovna
komisija ocenjuje v razponu od 0 točk do
najvišjega določenega števila točk za posamezno merilo.
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Odpiranje prijav bo 5. 2. 2010 v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Zaradi pričakovanega
velikega števila prijav odpiranje prijav ne
bo javno.
9. Rok, v katerem bodo društva obveščena o izidu javnega razpisa
Strokovna komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi v javnem razpisu.
Minister odloči s sklepom o izidu posameznega projekta društva.
Društva bodo o izidu javnega razpisa
obveščena v 75 dneh od dneva odpiranja
prijav.
Izbrana društva bodo o višini sredstev
obveščena po zaključku pritožbenih postopkov s pozivom k podpisu pogodbe. Če se
društvo v roku 8 dni od prejema poziva nanj
ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za
pridobitev sredstev.
10. Pritožbeni postopek
Društvo lahko v 8 dneh od prejema sklepa o izidu pisno vloži pritožbo na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog.
Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku
15 dni s sklepom, ki je dokončen.
11. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– vzorec pogodbe,
– obrazec A (prijavni obrazec),
– obrazec B (izjave),
– obrazec C (končno poročilo),
– obrazec D (zahtevek za izplačilo).
12. Informacije o razpisni dokumentaciji
Javni razpis in razpisna dokumentacija
bosta od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS na voljo na spletni strani Ministrstva
za šolstvo in šport (http://www.mss.gov.si).
Društva pa jo lahko v roku javnega razpisa dvignejo tudi v vložišču Ministrstva za
šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana, od 9. do 11. ure.
Dodatne informacije na e-naslovu: marjetka.loborec-skerl@gov.si.
Rok za prijavo na javni razpis začne teči
naslednji dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 648/09
Ob-8386/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1 in 56/08), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
16/08 in 123/08) 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 razpis
za izbor kulturnih projektov na področju
nepremične kulturne dediščine, ki jih
bo v letih 2010–2011 (so)financirala
Republika Slovenija iz dela proračuna,
namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: spomeniško-varstveni
projektni razpis, oznaka:
JPR2-SVP-2010-11)
Izvajalec javnega razpisa: Republika
Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, Ljubljana.

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine:
Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih vsebin na kulturnih spomenikih.
Sklop 2: (so)financiranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih.
Predmet razpisa niso:
– kulturni spomeniki, ki so v lasti občin,
– kulturni spomeniki, ki so upravičeni do
proračunskih sredstev na podlagi Zakona
o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi
(»kulturni tolar« – ZSNNPK-UPB1, Uradni
list RS, št. 14/03 – UPPB-1 in 77/08) in še
niso porabili vseh razpoložljivih sredstev po
tem zakonu,
– kulturni spomeniki, ki so v denacionalizacijskem postopku,
– objekti znotraj naselbinskih, krajinskih
in arheoloških spomenikov, ki sami niso razglašeni za kulturni spomenik, in
– začasno razglašeni kulturni spomeniki.
Predmet razpisa sklopa 2 niso tudi statično ogroženi kulturni spomeniki.
II. Upravičeni stroški (so)financiranja
V (so)financiranje so vključeni samo
upravičeni stroški, opredeljeni v nadaljevanju po posameznih sklopih.
Lastno delo oziroma lastni material brez
računov ne spada med upravičene stroške.
Izboljšave, ki sledijo napredku tehnike in ne
prispevajo k ohranjanju kulturnovarstvenih
vrednot enot kulturnega spomenika, ne sodijo med upravičene stroške.
Stroški so upravičeni le, če:
– bodo nastali od objave tega razpisa do
roka za končanje projekta,
– so nujni za izvedbo projekta.
Davek na dodano vrednost se šteje kot
upravičen strošek, razen če je predlagatelj
projekta hkrati izvajalec predlaganih posegov/del in je davčni zavezanec.
Sklop 1:
Upravičeni stroški so stroški gradbenoobrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti na kulturnih spomenikih,
skladnih s kulturnovarstvenimi pogoji, in so
lahko:
– stroški sanacije temeljev,
– stroški sanacije sten (zidovi),
– stroški sanacije stropov,
– stroški sanacije stopnišč,
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in
streh – kritin,
– stroški sanacije notranjih in zunanjih
ometov (fasade),
– stroški sanacije stavbnega pohištva
(okna, vrata),
– stroški sanacije stavbno-kleparskih
elementov,
– stroški sanacije tlakov,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma
omogočajo ohranjanje kulturnovarstvenih
lastnosti spomenika.
Stroški tistih del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju kulturnovarstvenih
lastnosti spomenika (npr. elektro in vodoinstalacijskih del, notranje opreme, ogrevalnih
sistemov in podobno), praviloma niso predmet sofinanciranja Ministrstva za kulturo.
Sklop 2:
Upravičeni stroški so stroški za izvedbo
vseh konservatorsko-restavratorskih pose-
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gov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in
stavbni dediščini, ki ga je pripravil Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v
nadaljevanju: ZVKDS) septembra 2003 in
ga dopolnil v letu 2007. Katalog je priložen
razpisni dokumentaciji.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Če predlagatelj prijavlja več projektov,
mora vsako vlogo poslati v ločeni kuverti.
Vsaka vloga se mora nanašati na izključno
en kulturni spomenik. Predlagatelj za posamezni kulturni spomenik lahko predloži
le eno vlogo na sklop 1 in eno vlogo na
sklop 2.
Pogoji za sklop 1:
1. Enota kulturne dediščine, na kateri
bodo izvedeni gradbeno-obrtniški posegi,
mora biti razglašena za kulturni spomenik.
2. Predlagatelj je lahko le lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega
spomenika z ustreznim dokazilom.
3. Za predlagane gradbeno-obrtniške posege na kulturnem spomeniku morajo biti
priloženi:
A) grafične priloge, izdelane v obliki idejnega projekta, oziroma izvleček projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja po Zakonu o graditvi objektov (niso obvezne za zamenjavo kritine);
B) kopija kulturnovarstvenih pogojev;
C) s strani Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije (v nadaljevanju ZVKDS)
potrjen konservatorski načrt, če tako določajo kulturnovarstveni pogoji, sicer pa
kopija kulturnovarstvenega soglasja; če je
bilo kulturnovarstveno soglasje izdano pred
15. 3. 2008, je treba priložiti konservatorski
program/projekt ali konservatorsko-restavratorski program, če je bilo tako določeno
s kulturnovarstvenimi pogoji;
D) kopija pravnomočnega gradbenega
dovoljenja, če je potrebno po Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 –
UPBI in 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05
– ZVMS in 126/07), ki določa, da se gradnja
(dozidava, nadzidava, sprememba videza),
rekonstrukcija (sprememba tehničnih značilnosti objekta, sprememba konstrukcijskih
elementov in druge izboljšave), nadomestna
gradnja in odstranitev objekta lahko začnejo na podlagi pravnomočnega gradbenega
dovoljenja (1. in 3. člen). Isti zakon pravi,
da se med redna vzdrževalna dela štejejo
izvedba manjših popravil na objektu, kot so
prepleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva
s pohištvom enakih dimenzij ipd., s katerim
se ne spreminja zmogljivosti instalacij, opreme, se ne posega v konstrukcijo objekta
in ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta (1.
člen, točka 10.1);
E) obrazec »Tabela s predračunom upravičenih stroškov«, potrjen od pristojne javne
službe Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, s priloženim popisom del in predračunom, skladnim s tekstualnim opisom in
grafičnimi prilogami.
4. Predlagatelj mora priložiti fotografsko
dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja
kulturnega spomenika, iz katere je razvidno
fizično stanje varovanih elementov spomenika, ki bodo predmet sofinanciranja (posnetki
ne smejo biti starejši od 2 mesecev).
5. Predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50%
upravičenih stroškov predlaganih gradbenoobrtniških posegov.
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6. Višina finančnih sredstev, ki jih za kritje upravičenih stroškov posameznega projekta lahko zagotovi Ministrstvo za kulturo,
je največ 200.000 EUR.
7. Rok za dokončanje predlaganega projekta je 31. 10. 2011.
Pogoji za sklop 2:
1. Enota kulturne dediščine, na kateri
bodo izvedeni konservatorsko-restavratorski posegi, mora biti razglašena za kulturni
spomenik.
2. Predlagatelj je lahko le lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega
spomenika z ustreznim dokazilom.
3. Predlagatelj mora pridobiti potrdilo
pristojne javne službe Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, da gre za
konservatorsko-restavratorske posege po
sprejetem Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in
stavbni dediščini, ki ga je pripravil Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije v septembru 2003 in ga dopolnil v letu 2007.
4. Za predlagane konservatorsko-restavratorske posege na kulturnem spomeniku
morata biti priložena:
A) kopija kulturnovarstvenih pogojev;
B) s strani Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije (v nadaljevanju ZVKDS)
potrjen konservatorski načrt, če tako določajo kulturnovarstveni pogoji, sicer pa
kopija kulturnovarstvenega soglasja; če je
bilo kulturnovarstveno soglasje izdano pred
15. 3. 2008, je treba priložiti konservatorski
program/projekt ali konservatorsko-restavratorski program, če je bilo tako določeno
s kulturnovarstvenimi pogoji.
5. Predlagatelj mora priložiti popis del in
predračun, usklajen s konservatorskim načrtom, konservatorskim programom/projektom
oziroma s konservatorsko-restavratorskim
programom, kar potrdi pristojna območna
enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije.
6. Predlagatelj mora priložiti fotografsko
dokumentacijo, iz katere je razvidno fizično
stanje varovanih elementov spomenika, ki
bodo predmet sofinanciranja (posnetki ne
smejo biti starejši od 2 mesecev).
7. Višina finančnih sredstev, ki jih za kritje upravičenih stroškov posameznega projekta lahko zagotovi Ministrstvo za kulturo,
je največ 100.000 EUR.
8. Rok za dokončanje predlaganega projekta je 31. 10. 2011.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica
za kulturo.
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na
osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz
nadaljnjega postopka.
IV. Ocenjevanje in kriteriji za izbor projektov
Popolne vloge bo na podlagi objavljenih
kriterijev ocenjevala strokovna komisija za
področje nepremične dediščine, ki jo imenuje ministrica za kulturo (v nadaljevanju:
strokovna komisija). Strokovna komisija bo
ocenjevala vsak sklop posebej. Najvišje
možno število zbranih točk posameznega
projekta je 35. Na razpisu bodo izbrani tisti,
ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje. Komisija lahko glede na
število popolnih vlog in vrednosti zaprošenih
sredstev določi nižjo zgornjo mejo sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo.

107 / 24. 12. 2009 /

Stran

3213

Vloge se ocenjujejo po naslednjih kriterijih:
Kriterij 1: ogroženost spomenika zaradi
človekovih ali drugih zunanjih vplivov:
– kulturni spomenik ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo varovanih lastnosti spomenika (1 točka);
– kulturni spomenik ima poškodbe, ki
ogrožajo posamezne varovane lastnosti
spomenika (5 točk);
– kulturnemu spomeniku zaradi poškodb
in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba varovanih lastnosti, kar mora biti potrjeno od strokovnega izvedenca, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri
izdelavi investicijsko-tehnične dokumentacije, ali od sodnega izvedenca (10 točk).
Kriterij 2: pomembnost spomenika:
– kulturni spomenik je razglašen za spomenik lokalnega pomena (0 točk);
– kulturni spomenik je ovrednoten za
spomenik državnega pomena (5 točk);
– kulturni spomenik je razglašen za spomenik državnega pomena (10 točk);
– kulturni spomenik je na seznamu svetovne dediščine Unesca, na poskusnem seznamu svetovne dediščine Unesca ali seznamu Znaka evropske kulturne dediščine
(15 točk).
Kriterij 3: zagotovljena lastna finančna
sredstva predlagatelja projekta:
– predlagatelj ima zagotovljena finančna
sredstva v višini nad 20% do vključno 50%
vrednosti projekta (velja samo za sklop 2)
(1 točka);
– predlagatelj ima zagotovljena finančna
sredstva v višini nad 50% do vključno 70%
vrednosti projekta (2 točki);
– predlagatelj ima zagotovljena finančna
sredstva v višini nad 70% do vključno 80%
vrednosti projekta (3 točke);
– predlagatelj ima zagotovljena finančna
sredstva v višini nad 80% do vključno 90%
vrednosti projekta (4 točke);
– predlagatelj ima zagotovljena finančna
sredstva v višini nad 90% vrednosti projekta
(5 točk).
Kriterij 4: pomembnost projekta za vlogo
v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika ter povezanost z drugimi razvojnimi
projekti ali programi:
– projekt je pomemben na lokalni ravni,
vendar brez povezav z drugimi razvojnimi
projekti in programi (0 točk);
– projekt je pomemben na lokalni ravni in
ima izkazane povezave z drugimi razvojnimi
projekti in programi (1 točka);
– projekt je pomemben na regionalni ravni in ima izkazane povezave z drugimi razvojnimi projekti in programi (3 točke);
– projekt je pomemben na državni in širši
ravni in ima izkazane povezave z drugimi
razvojnimi projekti in programi (5 točk).
V. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in delež sofinanciranja
Sklop 1:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov iz sklopa 1:
– v letu 2010 znaša 849.000,00 EUR,
– v letu 2011 znaša 849.000,00 EUR.
Ministrstvo sofinancira posamezen odobreni projekt do 50% celotne vrednosti,
vendar v obeh letih skupaj največ 150.000
EUR.
Sklop 2:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov iz sklopa 2:
– v letu 2010 znaša 283.000,00 EUR,
– v letu 2011 znaša 283.000,00 EUR.
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Ministrstvo sofinancira posamezen
odobreni projekt do 100% celotne vrednosti, vendar v obeh letih skupaj največ
100.000,00 EUR.
VI. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena državna sredstva morajo biti
porabljena v obdobju proračunskega leta
2010 oziroma 2011, ob upoštevanju plačilnih rokov po zakonu o izvrševanju proračuna RS.
VII. Razpisni rok: razpis se začne 24. 12.
2009 in se zaključi 5. 2. 2010.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– prijavni obrazec s seznamom obveznih
dokazil, ki so obvezna priloga k prijavi,
– obrazec »Izjava o lastništvu«,
– obrazec »Soglasje solastnikov«,
– obrazec »Izjava o zagotovljenem sofinancerskem deležu«,
– obrazec »Izjava o ogroženosti kulturnega spomenika«,
– obrazec »Tabela s predračunom upravičenih stroškov«,
– obrazec »Potrdilo Restavratorskega
centra ZVKDS«,
– vzorec pogodbe,
– besedilo razpisa,
– navodila,
– Katalog konservatorsko-restavratorskih
del na nepremičnih spomenikih in stavbni
dediščini.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni čas ministrstva. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi
s spletne strani ministrstva www.mk.gov.si,
kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in
podzakonski akti, imena članov strokovnih
komisij idr.). Ministrstvo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslati po pošti.
Predlagatelji dobijo razpisno dokumentacijo tudi v območnih enotah ZVKDS (OE Celje: Glavni trg 1, Celje; OE Kranj: Tomšičeva
7, Kranj; OE Ljubljana: Tržaška 4, Ljubljana;
OE Maribor: Slomškov trg 6, Maribor; OE
Nova Gorica: Delpinova 16, Nova Gorica;
OE Novo mesto: Grad Grm, Skalickega 1,
Novo mesto; OE Piran, Trg bratstva1, Piran; Restavratorski center: Poljanska 40,
Ljubljana).
IX. Kraj, način in rok prijave
Popolna vloga vsebuje naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec,
– izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava
o lastništvu«,
– izpolnjen in podpisan obrazec »Soglasje solastnikov« (obvezen le v primeru
solastništva),
– izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava
o zagotovljenem sofinancerskem deležu«,
– izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava
o ogroženosti kulturnega spomenika« (obvezen le v primeru, da kulturnemu spomeniku zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in
porušitve grozi izguba varovanih lastnosti),
– izpolnjen in podpisan obrazec »Tabela
s predračunom upravičenih stroškov« (obvezen le pri sklopu 1),
– izpolnjen in podpisan obrazec »Potrdilo
Restavratorskega centra ZVKDS« (obvezen
le pri sklopu 2),
– podpisan vzorec pogodbe,
– vsa obvezna dokazila.
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Popolna vloga, izpolnjena v skladu z navodili razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana do vključno
5. 2. 2010 v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: „Ne odpiraj – prijava na spomeniško-varstveni projektni razpis 2010–2011:
sklop št.___ (1 ali 2)“.
Na hrbtni strani ovitka morata biti obvezno navedena ime (naziv) in naslov (sedež)
predlagatelja.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana najpozneje zadnji dan
roka za oddajo vlog na pošti kot priporočena
pošiljka ali najpozneje zadnji dan roka za
oddajo vlog oddana na vložišču ministrstva,
na naslovu Maistrova 10, Ljubljana. Dopolnjevanje vlog je možno samo do izteka razpisnega roka.
Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge:
– ki jih ni vložila upravičena oseba (tj.
oseba, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev),
– prepozne vloge in
– nepopolne vloge.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 5. 2.
2010 oziroma do tega dne ni bila predložena
vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z obvezno oznako, na katero
vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa ter
da sprejema vse pogoje iz razpisne dokumentacije.
Število vlog
Predlagatelj lahko prijavi več projektov.
Če predlagatelj prijavlja več projektov, mora
vsako vlogo poslati v ločeni ovojnici. Vsaka
vloga se mora nanašati na izključno en kulturni spomenik. Predlagatelj za posamezni
kulturni spomenik lahko predloži le eno vlogo na sklop 1 in eno vlogo na sklop 2.
Vpogled v razpisno dokumentacijo in dodatna pojasnila
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo brezplačno od
24. 12. 2009 do 30. 1. 2010 v glavni pisarni
Ministrstva za kulturo, 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.
Potencialni prijavitelji so dolžni spremljati spletno stran Ministrstva za kulturo, kjer
bodo objavljane morebitne spremembe in
novosti v zvezi z javnim razpisom. Vse morebitno potrebne dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo morajo prijavitelji zahtevati v pisni obliki. Odgovore na vprašanja bo ministrstvo
posredovalo za vse v pisni obliki, v rubriki
»Vprašanja in odgovori« na spletni strani
ministrstva. Vsi objavljeni odgovori bodo
imeli status dopolnitve razpisne dokumentacije.
Skrbnik javnega razpisa je Silvester Gaberšček (silvester.gaberscek@gov.si).
X. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Komisija bo odpirala vloge v prostorih
Ministrstva za kulturo, Metelkova 4, Ljub
ljana, 10. 2. 2010.
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v dveh mesecih po zaključku

odpiranja vlog. Ministrstvo bo izbralo kulturne projekte po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa, in največ do vrednosti, določenih
s tem razpisom.
XI. Splošne informacije
Ministrstvo si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če se v času od
oddaje vloge do sklenitve pogodbe spremenijo pogoji, na osnovi katerih je bil projekt
izbran za sofinanciranje,
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če je izvajalec
projekta ZVKDS, ki ima za ta namen zagotovljena proračunska sredstva z odločbo
Ministrstva za kulturo,
– da ne sklene pogodbe, če predlagatelj
odobrenega projekta ne predloži v določenem roku vseh dokumentov/dokazil, potrebnih za sklenitev pogodbe,
– da v primeru spremembe zakonodaje
s predmetnega področja zahteva od predlagatelja projekta predložitev dodatnih dokazil,
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če je za isti projekt pridobil proračunska sredstva iz drugih
virov Ministrstva za kulturo,
– da se odloži sofinanciranje, če se proračunska sredstva, namenjena Ministrstvu
za kulturo, v naslednjem letu zmanjšajo za
več kot 5%,
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem
odobrenega projekta oziroma da odstopi od
pogodbe, če predlagatelj prekorači rok za
dokončanje projekta.
Ministrstvo za kulturo
Št. 649/09
Ob-8400/09
Na podlagi Zakona o zagotavljanju
sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS,
št. 14/03 – UPB1 in 77/08), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
16/08 in 123/08), Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1 in 56/08) 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 razpis
za izbor kulturnih projektov iz
programa sanacije najbolj ogroženih
in najkvalitetnejših objektov kulturne
dediščine, ki jih bo za leti 2010 in 2011
sofinancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za izvajanje
Zakona o zagotavljanju sredstev za
nekatere nujne programe Republike
Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št.
14/03 – UPPB-1 in 77/08, v nadaljnjem
besedilu: ZSNNPK) (v nadaljevanju:
razpis »kulturnega tolarja« 2010,
oznaka: JR-KTS 2010–11)
Izvajalec javnega razpisa: Republika
Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, Ljubljana.
I. Cilj razpisa
Cilj razpisa je podpreti in spodbuditi naložbe v varovanje kulturnih vsebin najpomembnejših in najbolj ogroženih enot nepremične kulturne dediščine, obenem pa
zagotavljati dostopnost kulturne dediščine
najširšemu krogu uporabnikov ter spodbu-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
jati vlogo kulturnih spomenikov v javnem
dogajanju. Dolgoročni cilj je ohranjanje in
varovanje kulturne dediščine in razvijanje
njenega potenciala.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje sanacije enot kulturne dediščine, ki imajo za ta namen zagotovljena
proračunska sredstva z zakonom ZSNNPK.
III. Upravičeni stroški (so)financiranja
Upravičeni stroški so stroški, ki bodo nastali od datuma objave tega razpisa do roka
za dokončanje projekta. Lastno delo oziroma lastni material ne sodi med upravičene
stroške. Izboljšave, ki sledijo napredku tehnike in ne prispevajo k ohranjanju kulturnovarstvenih vrednot enot kulturne dediščine,
ne sodijo med upravičene stroške.
Davek na dodano vrednost se šteje kot
upravičen strošek, razen v primeru, ko je
predlagatelj projekta hkrati izvajalec predlaganih posegov oziroma del in je davčni
zavezanec.
IV. Pogoji za sodelovanje pri razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Enota kulturne dediščine mora biti navedena v prilogi 1 Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona zagotavljanju sredstev
za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 77/2008,
v nadaljnjem besedilu: ZSNNPK-B).
2. Predlagatelj projekta je lahko lastnik,
solastnik ali upravljavec enote kulturne dediščine oziroma njihov pooblaščenec z ustreznim uradnim dokazilom.
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja,
da je lastnik, solastnik ali upravljavec, oziroma uradno dokazilo, da je pooblaščenec.
3. Predlagatelj mora imeti zagotovljena
lastna finančna sredstva v višini 50% vrednosti projekta, razen če je v prilogi 1 zakona ZSNNPK-B navedeno drugače.
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja,
da ima zagotovljena lastna finančna sredstva v višini 50% vrednosti projekta, če v prilogi 1 ZSNNPK-B ni navedeno drugače.
4. Če je predlagatelj projekta občina,
mora predložiti obrazec 3 »Podatki o projektu v načrtu razvojnih programov 2009–2012«
in izkazati, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva z naslova
tega razpisa, ter predložiti dokument identifikacije investicijskega projekta ali investicijski
program, izdelan v skladu z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, št. 60/06).
Obvezni dokazili:
– obrazec 3 »Podatki o projektu v načrtu
razvojnih programov 2009–2012« in
– dokument identifikacije investicijskega
projekta ali investicijski program.
5. Predlagatelj mora vlogi na razpis priložiti obvezna dokazila:
– v skladu z 28., 29. in 30. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list
RS, št. 16/08 in 123/08):
– kopijo kulturnovarstvenih pogojev in
– s strani Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije (v nadaljevanju ZVKDS)
potrjen konservatorski načrt, če tako določajo kulturnovarstveni pogoji; sicer pa kopijo kulturnovarstvenega soglasja; v primeru,
da je bilo KV soglasje izdano pred 15. 3.
2008, je potrebno priložiti konservatorski
program/projekt ali konservatorsko–resta-
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vratorski program, če je bilo tako določeno
s kulturnovarstvenimi pogoji;
– kopijo gradbenega dovoljenja za posege, za katere je po Zakonu o graditvi
objektov* gradbeno dovoljenje potrebno;
– s strani ponudnika potrjen (podpisan,
žigosan in datiran) predračun s popisom
predvidenih del z datumom v letu 2009 ali
2010, usklajen s kulturnovarstvenim soglasjem ali potrjenim konservatorskim načrtom
oziroma konservatorskim programom/projektom ali konservatorsko-restavratorskim
programom. Predračun mora potrditi tudi
območna enota ZVKDS, ki je izdala kulturnovarstvene pogoje. Če predračun izda
ZVKDS Restavratorski center, ta ne sme
vključevati stroškov podizvajalcev;
– grafične priloge, izdelane v obliki idejne
zasnove, oziroma izvleček iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po ZGO-1B
(niso obvezne za zamenjavo kritine);
– fotografsko dokumentacijo, iz katere je
razvidno fizično stanje varovanih elementov
kulturne dediščine, ki bodo predmet sofinanciranja (posnetki ne smejo biti starejši od
dveh mesecev);
– statično poročilo (podpisano in žigosano od strokovnega izvedenca, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri
izdelavi investicijsko-tehnične dokumentacije, ali od sodnega izvedenca za področje
gradbeništva), če enoti kulturne dediščine
zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in
porušitve grozi izguba varovanih lastnosti
(glej kriterij 2).
6. Rok za dokončanje predlaganega projekta je 31. 10. 2011.
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja, da bo predlagani projekt dokončal do
31. 10. 2011.
Izpolnjevanje pogojev razpisa
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica
za kulturo.
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na
podlagi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz
nadaljnjega postopka.
V. Ocenjevanje in kriteriji za izbor projektov
V okviru razpisa JR-KTS 2010–11 bodo
sofinancirani projekti, ki jih bo više ocenila
strokovna komisija za področje nepremične
dediščine, ki jo imenuje ministrica za kulturo.
Najvišje možno število zbranih točk posameznega projekta je 20 točk. Sofinancirani
bodo le projekti tistih predlagateljev, ki bodo
dosegli vsaj 10 točk. Višina odobrenih sredstev za posamezni projekt bo odvisna od
skupne višine prejetih točk in od razpoložlji*
Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
102/04-UPB1 in 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, in 126/07) določa, da se gradnja (dozidava, nadzidava, sprememba izgleda), rekonstrukcija (sprememba tehničnih
značilnosti objekta, sprememba konstrukcijskih
elementov in druge izboljšave), nadomestna
gradnja in odstranitev objekta lahko začnejo
na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja (1. in 3. člen). Isti zakon pravi, da se med
redna vzdrževalna dela štejejo izvedba manjših
popravil na objektu, kot so prepleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava poda, zamenjava
stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij ipd., s katerimi se ne spreminja zmogljivost
instalacij, opreme, se ne posega v konstrukcijo
objekta in ne spreminjajo zmogljivost, velikost,
namembnost in zunanji videz objekta (1. člen,
točka 10.1).
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vih sredstev, skladno z določbami VI. točke
tega razpisa.
Vloge se ocenjujejo po naslednjih kriterijih:
Kriterij 1: stopnja realizacije projekta iz
preteklega obdobja veljavnosti ZSNNPK
(razpis KTS 2006–08 ali poziv KTS 2009):
– projekt je imel z odločbo odobrena
sredstva po ZSNNPK s strani Ministrstva
za kulturo na podlagi javnega razpisa za
izbor kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najkvalitetnejših
objektov kulturne dediščine KTS 2006–08
ali iz poziva KTS 2009, vendar jih ni realiziral (0 točk);
– projekt je upravičen do sredstev po
ZSNNPK, vendar se ni začel izvajati, ker
predvidena proračunska sredstva še niso
bila dodeljena (5 točk);
– projekt je upravičen do sredstev po
ZSNNPK, se je začel izvajati, vendar ni zaključen, ker je bil dodeljen samo del predvidenih proračunskih sredstev (10 točk).
Kriterij 2: stopnja ogroženosti enote kulturne dediščine zaradi človekovih ali drugih
zunanjih vplivov, kar pa ni posledica malomarnega vzdrževanja:
– enota kulturne dediščine ima manjše
poškodbe, ki ne ogrožajo varovanih lastnosti
enote kulturne dediščine (1 točka);
– enota kulturne dediščine ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti spomenika (3 točke);
– enoti kulturne dediščine zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve
grozi izguba varovanih lastnosti, kar mora
biti potrjeno od strokovnega izvedenca, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri izdelavi investicijsko-tehnične
dokumentacije, ali od sodnega izvedenca
za področje gradbeništva; obvezno morata
biti priloženi statično poročilo in gradbeno
dovoljenje (5 točk).
Kriterij 3: Pomembnost enote kulturne
dediščine:
– enota je kulturni spomenik lokalnega
pomena oziroma je bila razglašena za spomenik pred uveljavitvijo Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99)
(1 točka);
– enota kulturne dediščine je ovrednotena za spomenik državnega pomena (2
točki);
– enota kulturne dediščine je razglašena
za spomenik državnega pomena (3 točke);
– enota kulturne dediščine je na Seznamu svetovne dediščine UNESCO, na
Poskusnem seznamu UNESCO ali seznamu Znaka evropske kulturne dediščine (5
točk).
VI. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in delež sofinanciranja
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov:
– v letu 2010: 1.000.000 evrov,
– v letu 2011: 1.000.000 evrov.
VII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena državna sredstva morajo biti
porabljena v obdobju proračunskih let 2010
in 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih za
posamezno leto določa Zakon o izvrševanju
proračuna RS za leti 2010 in 2011.
VIII. Trajanje razpisa
Rok za prijavo na razpis začne teči
24. decembra 2009 in se konča 1. februarja 2010.
IX. Dokumentacija razpisa
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Dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo,
– prijavni obrazec 1,
– obrazec »Izjava o lastništvu«,
– obrazec »Soglasje solastnikov«,
– obrazec »Izjava o zagotovljenem sofinancerskem deležu« in
– vzorec pogodbe.
Dokumentacijo razpisa lahko zainteresirani predlagatelji v razpisanem roku dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni
čas ministrstva. Dokumentacijo lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva www.
kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge
informacije, povezane z izvedbo tega javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij idr.). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času
razpisanega roka zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo poslati po pošti.
Predlagatelji dobijo dokumentacijo razpisa tudi v območnih enotah ZVKDS (OE Celje: Glavni trg 1, Celje; OE Kranj: Tomšičeva
7, Kranj; OE Ljubljana: Tržaška 4, Ljubljana;
OE Maribor: Slomškov trg 6, Maribor; OE
Nova Gorica: Delpinova 16, Nova Gorica;
OE Novo mesto: Grad Grm, Skalickega 1,
Novo mesto; OE Piran: Trg bratstva 1, Piran; Restavratorski center: Poljanska 40,
Ljubljana).
X. Način, kraj in rok prijave
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
obrazcih razpisa in mora vsebovati vse sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Vloga se lahko odda tudi v vložišču ministrstva. Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in popolne vloge ter vloge, ki
so jih vložile upravičene osebe (to so osebe,
ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa). Za
prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana
priporočeno na pošto do vključno 1. februarja 2010 oziroma tega dne ni bila predložena
vložišču ministrstva.
Popolna vloga vsebuje naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec in
– vsa obvezna dokazila – priloge:
– izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava o lastništvu«; če je predlagatelj upravljavec, mora predložiti tudi uradno dokazilo o upravljanju, in če je pooblaščenec,
pooblastilo,
– izpolnjen in podpisan obrazec »Soglasje solastnikov« (obvezen le v primeru
solastništva), ki ga mora podpisati več kot
50% solastnikov,
– izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava
o zagotovljenem sofinancerskem deležu«,
– izpolnjen in podpisan obrazec »3 –
Podatki o projektu v načrtu razvojnih programov 2009–2012« (le v primeru, da je lastnik
enote kulturne dediščine občina!),
– kopijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta ali investicijskega programa (samo, če je lastnik enote kulturne
dediščine občina!),
– od ponudnika in ZVKDS potrjen (podpisan, žigosan in datiran) predračun predvidenih del z datumom v letu 2009 ali 2010,
usklajen s kulturnovarstvenim soglasjem ali
s konservatorskim načrtom, potrjenim od
ZVKDS,
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– kopijo kulturnovarstvenih pogojev,
– kopijo kulturnovarstvenega soglasja
ali od ZVKDS potrjen konservatorski načrt;
če je bilo kulturnovarstveno soglasje izdano
pred 15. 3. 2008, je treba priložiti konservatorski program/projekt ali konservatorskorestavratorski program;
– kopijo gradbenega dovoljenja za posege, za katere je po Zakonu o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1
in 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 –
ZVMS in 126/07) gradbeno dovoljenje potrebno,
– grafične priloge (niso potrebne za zamenjavo kritine), izdelane v obliki idejne zasnove, oziroma izvleček iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po ZGO-1B,
– fotografsko dokumentacijo, iz katere
je razvidno fizično stanje varovanih elementov kulturne dediščine, ki bodo predmet sofinanciranja (posnetki ne smejo biti starejši
od dveh mesecev),
– statično poročilo (če enoti kulturne
dediščine zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba varovanih
vrednot), potrjeno od strokovnega izvedenca, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni
sodeloval pri izdelavi investicijsko tehnične
dokumentacije, ali od sodnega izvedenca za
področje gradbeništva.
Rok za oddajo vlog je 1. februar 2010.
Do roka je treba poslati prijavo v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: „Ne odpiraj – Prijava na razpis »Kulturnega tolarja«
2010–11“.
Na hrbtni strani ovitka morata biti obvezno navedena ime (naziv) in naslov (sedež)
predlagatelja.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana najpozneje zadnji dan
roka za oddajo vlog na pošti kot priporočena
pošiljka ali najpozneje zadnji dan roka za
oddajo vlog oddana v vložišču ministrstva
na naslovu Maistrova 10, Ljubljana.
Izločitev vlog:
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in
– nepopolne vloge.
Za vlogo, ki je ni vložila upravičena oseba, se šteje tista vloga, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih s tem razpisom. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih
dokazil in vloge predlagatelja.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
1. februarja 2010 oziroma do tega dne ni
bila predložena v vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo
razpisa in dokumentacija.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa in da
sprejema vse pogoje iz dokumentacije.
Število vlog: predlagatelj lahko prijavi
več projektov. Če predlagatelj prijavlja več
projektov, mora vsako vlogo poslati v ločeni ovojnici. Vsaka vloga se mora nanašati
na izključno eno enoto kulturne dediščine.
Predlagatelj za posamezno enoto kulturne
dediščine lahko predloži le eno vlogo, razen
v primeru starih mestnih jeder, trških in vaških naselij, kjer se mora posamična vloga
nanašati izključno na en objekt.
XI. Vpogled v dokumentacijo razpisa in
dodatna pojasnila
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo brezplačno od

24. 12. 2009 do 30. 1. 2010 v glavni pisarni
Ministrstva za kulturo, 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.
Potencialni prijavitelji so dolžni spremljati spletno stran Ministrstva za kulturo, kjer
bodo objavljane morebitne spremembe in
novosti v zvezi z javnim razpisom. Vse morebitno potrebne dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo morajo prijavitelji zahtevati v pisni obliki. Odgovore na vprašanja bo ministrstvo
posredovalo za vse v pisni obliki, v rubriki
»Vprašanja in odgovori« na spletni strani
ministrstva. Vsi objavljeni odgovori bodo
imeli status dopolnitve razpisne dokumentacije.
Uradni skrbnik javnega razpisa je Gojko
Zupan (gojko.zupan@gov.si).
XII. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Komisija za odpiranje bo začela odpiranje vlog v prostorih Ministrstva za kulturo na
Metelkovi 4 v Ljubljani 4. februarja 2010.
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v dveh mesecih po zaključku
odpiranja vlog. Ministrstvo bo izbralo kulturne projekte po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa, in največ do vrednosti, določenih
s tem razpisom.
XIII. Splošne informacije
Ministrstvo si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če se v času od
oddaje vloge do sklenitve pogodbe spremenijo pogoji, na podlagi katerih je bil projekt
izbran za sofinanciranje,
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če je izvajalec
projekta ZVKDS, ki ima za ta namen zagotovljena proračunska sredstva z odločbo
Ministrstva za kulturo,
– da ne sklene pogodbe, če predlagatelj
odobrenega projekta ne predloži v določenem roku vseh dokumentov/dokazil, potrebnih za sklenitev pogodbe,
– da v primeru spremembe zakonodaje
s predmetnega področja zahteva od predlagatelja projekta predložitev dodatnih dokazil,
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če je za isti projekt pridobil proračunska sredstva iz drugih
virov Ministrstva za kulturo,
– da se odloži sofinanciranje, če se proračunska sredstva, namenjena Ministrstvu
za kulturo, v naslednjem letu zmanjšajo za
več kot 5%,
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem
odobrenega projekta oziroma da odstopi od
pogodbe, če predlagatelj prekorači rok za
dokončanje projekta.
Ministrstvo za kulturo
Št. 2201-1/09
Ob-8295/09
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad (v nadaljevanju SSRS) po sklepu
nadzornega sveta z dne 11. 12. 2006, 5. 10.
2009, 23. 10. 2009 in 7. 12. 2009 na podlagi 13. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. ter
sprememb št. 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt; dalje ZUreP-1) 14. in 32. člena Splošnih
pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni
list RS, št. 119/00, 28/01), objavlja spremenjen in dopolnjen ter prečiščen
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javni razpis – program
za sofinanciranje projektov
pridobivanja oskrbovanih stanovanj za
starejše in domov za ostarele
I. Skupna določila
1. Predmet in načini sofinanciranja
SSRS na podlagi tega programa sofinancira pridobivanje:
a) oskrbovanih stanovanj za starejše (v
nadaljevanju: oskrbovanih stanovanj) in
b) domov za ostarele.
in sicer tako, da:
– daje za pridobivanje oziroma zagotavljanje pod točkama a) in b) ugodna dolgoročna posojila ter
– investira skupaj z upravičenimi prosilci
v projekte za pridobivanje in zagotavljanje
pod točko a) - soinvestitorstvo.
V primeru točk a) in b) lahko posamezen
projekt za katerega je podana vloga, pokriva zagotavljanje kapacitet iz obeh predmetov, kar se upošteva kot prednost pri obeh
razpoložljivih načinih sofinanciranja po tem
razpisu.
2. Upravičeni prosilci
1. občine ali njihovi proračunski skladi,
2. javni nepremičninski skladi,
3. pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152.
člena SZ-1,
4. družbe po 96. in 97. členu Zakona
o javno zasebnem partnerstvu1,
5. druge pravne osebe,
ki sami izpolnjujejo zakonske zahteve za
opravljanje dejavnosti s področja upravljanja z oskrbovanimi stanovanji in domovi za
ostarele oziroma imajo ustrezno s predpogodbo, pismom o nameri ali pogodbo urejeno dolgoročno ali projektno sodelovanje
s pravnimi osebami, ki tako dejavnost lahko
opravljajo v razpisnem obdobju.
Subjekti iz prejšnjih alinej so lahko udeleženi v največ dveh projektih sofinanciranja
projektov s strani SSRS po tem javnem razpisu, pri čemer morajo za vsak projekt zagotoviti ustrezna zavarovanja in druge pogoje
za neodvisno izvedbo projekta.
SSRS ne odgovarja za pravilnost postopkov oziroma dejanj razpolaganja s stvarnim
in finančnim premoženjem prosilcev oziroma postopkov javnega naročanja, ki jih prosilec sam (ali po pooblaščenih izvajalcih)
izvede v povezavi s podano vlogo oziroma
za potrebe sklenitve pravnih poslov po tem
javnem razpisu – programu.
3. Višina sredstev za izvajanje tega programa
Predvidoma je za realizacijo tega razpisa
namenjenih 11.500.000,00 EUR s porabo
v letih 2009, 2010 in 2011. Razpis je odprt
do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta
SSRS odobrena vsa predvidena sredstva
oziroma do preklica.
NS SSRS lahko glede na izkazani interes oziroma obseg prijavljenih projektov,
v okviru možnosti po poslovnem in finančnem načrtu SSRS za obdobje tega javnega
razpisa, količino razpoložljivih sredstev za
sofinanciranje poveča ali zmanjša skladno
z določbami zakonodaje o javnih skladih in
akta o ustanovitvi SSRS.
II. Posojila
1. Splošni nameni
Posojila SSRS po tem programu, ki se
v njegovem II. poglavju štejejo kot razpis
posojil skladno s 14. členom splošnih pogo1

(Ur. l. RS, št. 127/06).

Št.

jev poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni
list RS, št. 119/00, 28/01), so namenjena
pridobivanju:
a) oskrbovanih stanovanj in
b) domov za ostarele,
z gradnjo oziroma rekonstrukcijo, s katero se pridobijo nove kapacitete v točkah a)
in b) ter z nakupom, vse v letih 2009, 2010
in 2011, pri čemer je zaključevanje projekta,
v primeru fazne gradnje ali rekonstrukcije
mogoče tudi v letu 2012.
II. I Razpisni pogoji za posojila:
1. Za posojila morajo prosilci izpolnjevati
naslednje pogoje:
– v primeru zagotavljanja kapacitet z izvedbo lastne gradnje ali rekonstrukcije upravičenega prosilca: pridobljeno pravnomočno
gradbeno dovoljenje za gradnjo oziroma rekonstrukcijo objekta;
– v primeru nakupa od upravičenega
prosilca kot izvajalca gradnje ali vmesnega
kupca: pridobljeno pravnomočno gradbeno
dovoljenje in/ali pravnomočno uporabno dovoljenje;
– v primeru nakupa objektov tudi veljavno sklenjeno pogodbo ali predpogodbo
za nakup, brez pogojev, ki jih SSRS ne bi
mogel sprejeti;
– za gradnjo ali rekonstrukcijo izdelano
ustrezno projektno dokumentacijo skladno
z veljavno zakonodajo za gradnjo tovrstnih
objektov ter smernicami prisojnih ministrstev
v času odprtosti tega razpisa (npr. vsakokratni Zakon o graditvi objektov, Pravilnik
o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev
stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list
RS, št. 125/03, 110/05 – popr.), v primeru
oskrbovanih stanovanj Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje
(Uradni list RS, št. 110/04 in 81/09), in drugi
merodajni pravilniki, ki urejajo predmetno
področje ali nadomestijo te predpise;
– investicijsko dokumentacijo2 iz katere
mora biti pod točko I. naveden in utemeljen terminski plan realizacije investicije, pod
točko II. podana opredelitev strukture cene
investicije, pod tč. III upravičeni prosilci izkažejo presežek trajnih virov nad materialnimi in nematerialnimi naložbami za pokritje potrebne lastne udeležbe za izvedbo
projekta;
– opredelitev lastništva (navedba parcelnih številk in vložkov, katastrske občine, pristojnega sodišča) in dokazila o lastništvu;
– kopija katastrskega načrta – mapna
kopija;
– vsi udeleženci v projektu morajo imeti poravnane vse zapadle obveznosti do
SSRS;
– pridobiti potrdilo AJPES o boniteti upravičenega prosilca, ki mora izkazovati bilančne podatke in ne sme biti starejše od 1 meseca ob vložitvi vloge;
– skladno z določbami Zakona o financiranju občin3 pridobiti predhodno soglasje
ministrstva pristojnega za finance, kadar je
upravičeni prosilec občina oziroma k poro2
Ker SSRS deluje kot javni sklad mora biti
investicijska dokumentacija pripravljena smiselno z metodologijo, ki jo določa Uredba o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Ur. l. RS, št. 60/06).
3
(Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB1, 123/06 –
ZFO-1, 57/08 – ZFO-1A).
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štvu, če je občina porok upravičenem prosilcu, ki je kot subjekt naveden pod točko 2,
I.2. tega programa;
– dokazilo pristojnega ministrstva o dovoljenju za opravljanje dejavnosti s področja
na katerem upravičeni prosilec zaproša za
sofinanciranje (npr. pridobljena koncesija za
opravljanje dejavnosti predmeta razpisa).
2. SSRS si pridržuje pravico:
– da ob obravnavi vloge preveri ustreznost in veljavnost vse predložene dokumentacije – prilog k vlogi in jo opredeli kot
neustrezno ali neskladno z razpisnimi zahtevami, ter po potrebi dodatno zahteva dopolnitve vloge in dokumentacije in
– da v primeru, ko prosilec ni izpolnil pogoja iz zadnje alineje 1. točke tega odseka
sklene ustrezno pogodbo ali predpogodbo
z razveznim pogojem, ki ga glede na dejansko stanje v zadevi SSRS ustrezno časovno
opredeli, pri čemer rok za izpolnitev pogoja
ne more presegati obdobja, ko se zapre
izvajanje tega razpisa. V tem primeru se
plačila ne glede na način sofinanciranja, ne
izvajajo pred izpolnitvijo tega pogoja.
3. SSRS bo skladno z določbami 66.,
139., 173. in 175. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku4, pridobil za preučitev
vloge prosilca tisto dokumentacijo in podatke, ki jih potrebuje za popolno in celovito
preučitev posamezne vloge.
II. II Posojilni pogoji:
1. Posojilo lahko dobi prosilec, če na
predpisanem obrazcu in z zahtevanimi prilogami v razpisnih pogojih odda vlogo za
pridobitev posojila, ki jo SSRS preuči in jo
po polnosti in ustreznosti poda v opredelitev
NS SSRS.
Višina posojila, ki ga lahko dobi upravičenec, je odvisna od obračunske vrednosti
GOI del prijavljene investicije in je vezana
na presojo SSRS o njeni primernosti, ki jo
SSRS določi po preučitvi dokumentacije oziroma obravnave posamezne vloge.
Višina posojila lahko znese do največ
50% obračunske vrednosti GOI del investicije ali lastnega dela GOI del investicije, če
je v projektu SSRS udeležen kot soinvestitor
– v primerih oskrbovanih stanovanj.
Po preučitvi vloge SSRS odloči, katera cena se upošteva za obračunsko vrednost GOI del investicije. V sklopu obravnave vsake posamezne vloge SSRS preuči
predvsem primernost cene izvedbe celotne
investicije, ki jo je podal prosilec, pri čemer
preuči vse investicijske stroške (zemljišče,
komunalni prispevek, projektna in tehnična
dokumentacija, GOI dela, ….), upoštevajoč
cilj tega razpisa in sicer doseči na trgu ponudbe povečanje števila oskrbovanih stanovanj in domov za ostarele ter zagotavljanje njihove primerne kvalitete, vplivati na
ekonomičnost priprave in izvedbe projektov
ter posledično učinkovitost njihove uporabe
z vidika poslovanja.
V primerih oskrbovanih stanovanj se
upošteva primerna cena GOI del, navedena III.I poglavju tega programa pomnožena
s stanovanjsko površino in številom pripadajočih parkirnih mest, vse izračunano po
definiciji iz III.I poglavja tega programa.
Prednost imajo tisti projekti, iz katerih
izhaja, da obstajajo realne prostorske in
terminske možnosti za naknadno razširitev
projekta (faznost izvedbe), v smislu pridobi4
(Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06
– ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09, Odl.US:
U-I-54/06-32 (48/09 – popr.)).
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tve dodatnih kapacitet (oskrbovanih stanovanj in postelj v domovih za ostarele).
V obračunsko vrednost GOI del investicije se v vseh primerih šteje tudi predvideno število parkirnih mest v pokritih objektih
ali za to namenjenih objektih predpisanih
z zakonodajo in predpisi ter akti lokalnih
skupnosti.
2. Obrestna mera za odobreno posojilo
je letna v višini 12 mesečnega EURIBOR
+ 0,3% in se obračunava na stanje glavnice.
Obrestna mera se spreminja enkrat letno
in sicer 1.1. vsako leto na podatke o letnem
EURIBOR, objavljenem na prvi delovni dan
v decembru preteklega leta.
SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje,
v primeru sprememb na nepremičninskem
trgu oziroma v poslovanju SSRS.
Odplačilna doba za odobreno posojilo je
največ 25 let od podpisa posojilne pogodbe.
Prva anuiteta zapade v plačilo tri mesece po
črpanju celotnega posojila, vendar ne kasneje kot 24 mesecev od podpisa posojilne
pogodbe. Zadnja anuiteta zapade v plačilo
največ 25 let po podpisu posojilne pogodbe.
Posojilo se vrača v mesečnih anuitetah.
SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje,
v primeru sprememb na nepremičninskem
trgu oziroma v poslovanju SSRS.
3. Zavarovanje posojila je obvezno in je
lahko izvedeno z enim od naslednjih vrst
finančnih zavarovanj, in sicer z:
a) bančno garancijo,
b) zavarovanjem pri zavarovalnici,
c) poroštvom in menico občine, h katerima izda soglasje MF, v primerih kadar
so prosilci subjekti iz 2. točke, I.2 tega programa,
d) menicami v primeru, če je posojilojemalec občina ali javni nepremičninski
sklad,
e) zastavo ustrezne in še neobremenjene nepremičnine*,
f) zastavo zasedenih stanovanj v lasti posojilojemalca (samo za upravičene prosilce
pod točko I.2.1. in I.2.2.),
g) zemljiškim dolgom.
V primeru iz točk e), f) in g) mora biti nepremičnina vredna najmanj dvakrat toliko kot
zaprošeno oziroma odobreno posojilo. Kot
vrednost se upošteva pogodbena vrednost,
če je bil promet z zastavljeno nepremičnino
izvršen v letih 2009, 2010 oziroma 2011, za
ostale nepremičnine pa vrednost, ki jo določi cenilec za gradbeništvo – splošno, vpisan v imenik sodnih cenilcev pri Ministrstvu
* Ustrezna nepremičnina: Kot ustrezna nepremičnina (zemljišče in/ali objekti) se smatra
tista nepremičnina v lasti prosilca, s katero
se lahko prosto razpolaga in nima zakonskih
omejitev rabe, zaščitnih ukrepov ali omejitev
upravljanja in prenosa lastninske pravice, oziroma omejitev v zvezi z izvajanjem pravnega
prometa. Strokovna služba SSRS dokumente
in listine za vsako v zavarovanje predlagano
nepremičnino preuči in se odloči o njeni primernosti. V primeru dvoma, lahko SSRS naroči
mnenje pri cenilcu za gradbeništvo-splošno,
vpisanem v imenik sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje ali pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, vpisanem v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Na
osnovi strokovnega mnenja si SSRS pridržuje
pravico, da zavrne v zavarovanje ponujeno neprimerno nepremičnino.
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za pravosodje ali pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti nepremičnin, vpisan v register pri
Slovenskem inštitutu za revizijo. V primeru
vrednotenja nepremičnin, na katerih bo potekala gradnja ali rekonstrukcija, se za vzpostavitev zavarovanja in oceno vrednosti šteje
vrednost nepremičnine ob pripravi ocene vrednosti brez upoštevanja elementov bodoče
namembnosti nepremičnine, raznosti izgradnje ter objektov na nepremičnini.
Posojilodajalec ima v primeru dvoma
v vrednost nepremičnine, ponujene v zastavo sam pravico določiti drugega cenilca za gradbeništvo – splošno, vpisanega
v imenik sodnih cenilcev pri Ministrstvu za
pravosodje ali pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti nepremičnin, vpisanega v register
pri Slovenskem inštitutu za revizijo. SSRS
si pridržuje pravico, da v primeru točk e), f)
in g) zavrne s strani prosilca predlagane nepremičnine na katerih bi bila vzpostavljena
zavarovanja.
V zastavo je lahko dana tudi kreditirana
nepremičnina.
S posojilno pogodbo vzpostavljeno obliko zavarovanja je mogoče na podlagi pisne
prošnje posojilojemalca nadomestiti z eno
od dopustnih zavarovanj po tej točki. Ustreznost ponujenega nadomestnega oziroma
spremenjenega zavarovanja se presoja po
enakih merilih, kot so podana za presojo
ustreznosti ob sklenitvi posojilne pogodbe,
pri čemer se upošteva še neodplačani znesek posojila za določitev vrednosti novega
zavarovanja. Navedeno se ureja z dodatkom k posojilni pogodbi.
V primeru f), ki je namenjen občinam,
njihovim proračunskim skladom in javnim
nepremičninskim skladom, se lahko upoštevajo tudi zasedena najemna stanovanja
in zasedene najemne stanovanjske hiše kot
ustrezna nepremičnina za zavarovanje posojila z zastavo.
Za ustrezno ne šteje nepremičnina, stvar
in pravica, ki ne more biti predmet izvršbe
po Zakonu o izvršbi in zavarovanju.5
Posojilodajalec SSRS se za zavarovanje
odobrenega posojila vpiše kot prvi zastavni
upnik na ustrezni nepremičnini. V primeru
zadostne vrednosti nepremičnine ponujene
v zavarovanje pa si SSRS pridržuje pravico, da se vpiše sočasno na prvo mesto
ob sklenitvi sporazuma, ki mu nudi popolno
poplačilo. Posojilojemalec mora zastavljeno
nepremičnino zavarovati za tržno vrednost
za vse običajne rizike in zavarovalno polico
vinkulirati v korist SSRS.
Zavarovanje z zastavitvijo zgradbe, ki
je zgrajena na nepremičnini obremenjeni
s stavbno pravico, ni dopustno.
SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko, v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje,
v primeru sprememb na nepremičninskem
trgu oziroma v poslovanju SSRS.
4. Posojilojemalec mora kreditirano nepremičnino zavarovati za vse običajne rizike in zavarovalno polico vinkulirati v korist
SSRS.
5. Stroške vseh zavarovanj in priprave
ter sklepanja posojilne pogodbe (notarske
in druge stroške v zvezi s tem) plača posojilojemalec. Na posojilni pogodbi in dodatkih
5
(Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB4, 93/07, 6/08 Skl.
US: U-I-354/07-6, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 113/08 Odl.US: U-I-344/06-11, 28/09, 47/09
Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 57/09 Skl.
US: Up-1801/08-10, U-I-237/08-10).

k pogodbi morajo biti overjeni podpisi vseh
strank.
6. Za črpanje odobrenega posojila mora
upravičenec skleniti posojilno pogodbo. Posojilna pogodba mora biti sklenjena praviloma v 100 dneh po prejemu sklepa o odobritvi posojila ob izpolnjenem pogoju sklenjene
gradbene pogodbe, oziroma prodajne pogodbe, ki je priloga k posojilni pogodbi, sicer
se šteje, da je prosilec odstopil od vloge za
ta razpis, razen v kolikor razlogi za nesklenitev pogodbe niso nastali na strani posojilodajalca.
Črpanje odobrenega posojila je dokumentarno. Dinamika in pogoji črpanja odobrenega posojila so opredeljeni v posojilni
pogodbi, v odvisnosti od predvidene dinamike izvedbe kreditiranega projekta in razpisanih sredstev, pod pogojem, da je posojilojemalec zagotovil v vlogi navedeni oziroma
predvideni del svojih sredstev, kar dokaže
z oceno in dokazili (potrjena situacija izvajalca, račun in pod.) o dosedanjih vlaganjih
v izvajanje GOI del investicije – projekt, kateri priloži tudi ustrezno izjavo nadzornega
organa o napredovanju del skladno s terminskim planom.
7. Prosilec ne sme brez pozitivnega
soglasja SSRS prodajati ali obremenjevati nepremičnin oziroma objektov zgrajenih
na podlagi pridobljenega posojila vse do
poplačila posojila. Posojilo se lahko delno
ali v celoti predčasno poplača ali spremeni zavarovanje. Prosilec mora SSRS pisno
zaprositi za izdajo ustreznega soglasja k odtujitvi ali obremenitvi. Odtujitev ali obremenitev brez pozitivnega soglasja SSRS imata
za posledico ničnost pogodbe, s katero je
bil stanovanje odtujeno ali obremenjeno,
oziroma vzpostavljena obremenitev. Ob dovoljeni prodaji se sklene dodatek k posojilni
pogodbi med SSRS in prosilcem, v katerem
se ugotovi preostalo število sofinancirane
investicije po tej pogodbi, ter se SSRS nakaže prejeto kupnino. Znesek se odšteje od
zneska odobrenega oziroma preostalega še
neodplačanega zneska posojila. Na dodatku
k pogodbi morajo biti overjeni podpisi vseh
strank.
III. Soinvestitorstvo
1. Nameni
SSRS sklepa soinvestitorska pogodbena
razmerja z upravičenimi prosilci po tem programu (v nadaljevanju: prosilec) za zagotavljanje pridobivanja oskrbovanih stanovanj
s pripadajočimi parkirnimi mesti.
Za pripadajoče število parkirnih mest se
šteje minimalno število parkirnih mest v pokritih objektih ali za to namenjenih objektih
predpisanih z zakonodajo in predpisi ter akti
lokalnih skupnosti.
SSRS soinvestira z izbranimi prosilci tiste projekte novogradnje in celovite rekonstrukcije, s katerimi se pridobijo nove kapacitete na področju oskrbovanih stanovanj ter
nakup oskrbovanih stanovanj, vse z napovedanim začetkom v letu 2009, 2010 in 2011
pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju tega
razpisa, pri čemer je zaključevanje projekta,
v primeru fazne gradnje ali rekonstrukcije,
mogoče tudi v letu 2012 ali kasneje odvisno
od obsega investicije. Pri tem je potrebno
upoštevati vso zakonodajo, ki ureja izgradnjo sofinanciranega predmeta projekta in
določila tega razpisa.
III. I Pogoji soinvestiranja
1. Splošne določbe
SSRS vstopa kot soinvestitor v projekte
upoštevajoč cilj tega razpisa in sicer doseči
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na trgu ponudbe povečanje števila oskrbovanih stanovanj, zagotavljanje njihove primerne kvalitete, vplivati na ekonomičnost
priprave in izvedbe projektov ter posledično
učinkovitost njihove uporabe z vidika poslovanja.
SSRS vstopa kot soinvestitor samo v tiste projekte, ki zagotavljajo nova primerna
stanovanja (racionalna in tehnološko obvladljiva gradnja, z materiali, ki so trajni in
trpežni ter omogočajo učinkovito in poceni
vzdrževanje oziroma ekonomsko upravičijo stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja kar prosilec dokaže z energetsko
izkaznico objekta in analizo spremljanja in
vrednotenja življenjskega stroškovnega ciklusa stavbe), ki se bodo uporabljala kot
oskrbovana in imajo zagotovljeno tudi z zakonom zahtevano oziroma minimalno pripadajoče število parkirnih mest na posamezno
oskrbovano stanovanje.
2. Projekti morajo biti izvedeni po primernih cenah, vendar največ po naslednjih:
Legenda:
* Za izračun stanovanjske površine po
tem programu se uporablja standard SIST
ISO 9836 kazalnik 5.1.7. Za stanovanjsko
površino se šteje uporabna popravljena neto
tlorisna površina stanovanj, ki se izračuna
tako, da se površine prostorov za pripravo
hrane, osebno higieno, bivanje in spanje pomnožijo z redukcijskim faktorjem 1,0, v primeru mansard se površina teh prostorov do
višine prostora 1.6 m ne upošteva oziroma
pomnoži z faktorjem redukcije 0.
Za pomožne prostore pa se površine pomnožijo z naslednjimi redukcijskimi faktorji:
za ložo 0,75, za shrambo izven stanovanja
0,75, za pokriti balkon ali pokrito teraso,
drvarnico v zidanem objektu 0,50, za odkriti balkon ali odkrito teraso 0,25. Atriji niso
zaželeni, v primeru, da so izvedeni, pa se
ovrednotijo s korekcijskim faktorjem 0,10.
** GOI – obsega: pripravljalna, gradbena, obrtniška, instalacijska in zaključna dela
na gradbišču z zunanjo ureditvijo gradbene parcele vključno z zunanjimi parkirišči in
potrebnimi komunalnimi (hišnimi) priključki
na lokalno komunalno oziroma javno infrastrukturo, vključno z opremo kopalnice in
kuhinje.
*** Morebitna pokrita parkirna mesta ali
garaže v posebnih objektih ali kleteh niso
zajeti v to ceno in se jih ločeno prikazuje.
**** Za parkirno mesto se šteje pokrito
parkirno mesto minimalno 12.5 m2 površine
(osnovna; standard za površino parkirnega mesta namenjenega invalidom je višji)
v garaži ali posebnem za to namenjenem
objektu. Zunanja parkirišča so upoštevana
v okviru GOI – zunanje ureditve.
Način
zagotavljanja
Objekt***
Parkirna
mesta****

Vrednost
brez DDV
GOI del
investicije
**
GOI del
investicije
**

Primerna cena GOI del
Cena je enotna za celotno področje Republike
Slovenije
Praviloma do 1050 v EUR/m² površine*
Praviloma do 7000 v EUR/pm

3. V sklopu obravnave vsake posamezne
vloge SSRS preuči primernosti cene izvedbe celotne investicije, ki jo je podal prosilec,
pri čemer preuči vse investicijske stroške
(zemljišče, komunalni prispevek, projektna
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in tehnična dokumentacija, GOI dela, spremljanje investicije,….) ob predpostavki, da
SSRS vedno v pogodbeno razmerje vstopa
le če oceni glede na kvaliteto objekta, obseg
investicije in vgrajenih materialov, da je investicija – projekt, primeren. V tem primeru
praviloma vstopa po primerni ceni, ki temelji na primernih cenah GOI del investicije
navedenih v zgornji tabeli, pri čemer pa si
pridržuje pravico, da primerno ceno GOI del
investicije poveča ob, s strani prosilca, izkazani utemeljenosti povečane vrednosti.
Tako v primerih kadar se soinvestitorstvo
izvaja po postopku sklenitve soinvestitorske
pogodbe, ki je podlaga za kasnejšo prodajno
pogodbo, kot tudi v primerih soinvestiranja
z nakupom in takojšnje sklenitve prodajne
pogodbe, prodajna cena za nakup oskrbovanih stanovanj ne sme preseči 85% primerne tržne cene za primerljiv tip nepremičnine,
upoštevajoč določila prejšnjega odstavka.
4. Soinvestitorski delež SSRS lahko doseže največ 50% vrednosti izračunane vrednosti investicije, vendar največ do višine lastnih sredstev prosilca, pri čemer se v lastna
sredstva lahko vštevajo tudi sredstva, pridobljena s posojilom SSRS po tem programu.
V obračunsko vrednost investicije šteje tudi
minimalno število potrebnih parkirnih mest
skladno s tem razpisom.
Odobreni soinvestitorski delež se uporabi na vseh oskrbovanih stanovanjih in
parkirnih mestih tako, da eno stanovanje
in pripadajoče parkirno mesto predstavlja
najmanjšo enoto delitve.
Na podlagi soinvestitorskega deleža
SSRS se v pogodbi o soinvestiranju določi število oskrbovani stanovanj in parkirnih mest, ki pripadajo SSRS. Pri čemer se
uporabi določba 2. odstavka 3. točke tega
odseka. Prosilec mora ob in po razdelitvi
stanovanj zagotavljati za vsa oskrbovana
stanovanja in parkirna mesta enakovrednost
po kvaliteti izdelave in vgrajenih materialov
ter legi enot.
5. SSRS po odobritvi vloge – sklep NS
o soinvestiranju z izbranimi prosilci sklene
pisne pogodbe o soinvestiranju, v katerih
so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti pri pridobivanju. Vsebina pogodb
je določena v skladu s tem programom in je
v delu bistvenih in s tem programom opredeljenih sestavin nespremenljiva.
Če posamezni izbrani prosilec v roku, ki
mu ga določi SSRS (postavljeni rok ne sme
biti krajši od petnajst dni od vročitve sklepa
o odobritvi in ne daljši od treh mesecev
od vročitve sklepa o odobritvi) ne sklene
pogodbe o soinvestiranju, se šteje, da je
od namere odstopil in je SSRS prost vseh
obveznosti iz sklepa o soinvestiranju. O tem
SSRS obvesti prosilca in NS SSRS.
Če prosilec v praviloma šestih mesecih po sklenitvi pogodbe o soinvestiranju
ne začne gradnje (sklenjena gradbena pogodba) oziroma v primerih nakupa novogradnje kot oblike soinvestiranja ni sklenjena
prodajna pogodba za nakup, se šteje, da
je prosilec za leti 2010 in 2011 od namere
odstopil in je SSRS prost vseh obveznosti
iz sklepa o soinvestiranju. O tem SSRS obvesti NS SSRS.
SSRS si pridržuje pravico, da:
– v primerih, ko prosilec z dokazili in
izjavami izkaže, da iz objektivnih razlogov
obveznosti iz dveh prejšnjih odstavkov ni
mogel izpolniti roke primerno podaljša pri
čemer upošteva morebitne sklepe NS SSRS
glede podaljševanja rokov,
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– ne pristopi k podpisu prodajne pogodbe s prosilcem oziroma drugim investitorjem, če po pregledu projektne in tehnične
dokumentacije ugotovi, da je projekt neprimeren, pa v razumnem roku ni mogoče doseči ustreznih tehničnih izboljšav,
– da pogodbene roke podaljša, po preučitvi utemeljenega predloga podanega
s strani prosilca. Podaljšanje roka se odobri, v kolikor ni nesorazmerno, je smotrno
ter ekonomsko utemeljeno, pri čemer ekonomska utemeljenost ravnanja pomeni, da
je s strani prosilca podan jasen in realen prikaz pričakovanih pozitivnih ekonomskih posledic predvidenega ravnanja, ki ga SSRS
lahko sprejme kot utemeljenega.
Oskrbovanim stanovanjem, ki jih kupi
SSRS mora biti zagotovljeno minimalno pripadajoče število parkirnih mest po primernih
cenah in izhodiščih tega programa.
6. SSRS lahko zagotavlja prosilcu razpolagalno pravico za dodeljevanje pridobljenih
oskrbovanih stanovanj v svoji lasti. Za lastne
nepremičnine SSRS sam sklene najemne
pogodbe z izbranimi najemniki oziroma lahko za izvedbo vseh aktivnosti v zvezi s temi
dejanji pooblasti občino, sklad ali drugo
pravno osebo.
7. Najemnina za oskrbovana stanovanja
ter za parkirna mesta se oblikuje skladno
z metodologijo o oblikovanju najemnin enotno za vse stanovanjske enote in parkirišča
iz posamezne pogodbe o soinvestiranju oziroma prodajne pogodbe sklenjene po tem
programu, v kolikor NS SSRS na podlagi
predloga SSRS v primeru posameznega
projekta ne odloči drugače.
8. Če oskrbovano stanovanje in parkirno
mesto v lasti SSRS, za katerega je dodeljena razpolagalna pravica ni zasedeno 30
dni, mora do prve ali ponovne zasedbe prosilec zanj SSRS-ju plačevati najemnino, ki
jo s sklepom določi SSRS.
Prosilec iz 2. in 3. točke I.2. tega programa mora vlogi priložiti izjavo občine, da bo
v primeru njegove nezmožnosti plačila subsidiarno prevzela njegove obveznosti iz tega
naslova ali ponuditi drugo zavarovanje ali
nadomestilo za te primere, katerega ustreznost potrdi SSRS. Prosilci iz 4. točke I.2.
tega programa morajo zagotoviti za primer
nezmožnosti plačila zavarovanje ali nadomestilo za te primere, katerega ustreznost
potrdi SSRS.
Če je oskrbovano stanovanje več kot pol
leta nezasedeno se šteje, da potrebe po
oskrbovanem stanovanju v lasti SSRS na
tem območju ni. V teh primerih ima SSRS
tako stanovanje pravico prodati ali ga oddati
v najem drugim fizičnim ali pravnim osebam
skladno z določili zakonodaje in akti poslovanja. Prosilec ima v teh primerih predkupno
pravico.
Prosilec ne sme brez soglasja SSRS
prodajati ali obremenjevati svojih nepremičnin v objektu, dokler ima SSRS v njem
vsaj eno oskrbovano stanovanje in parkirno
mesto. Prosilec mora SSRS pisno zaprositi
za podajo ustreznega pozitivnega soglasja.
Odtujitev ali obremenitev brez tega pozitivnega soglasja imata za posledico ničnost
pogodbe s katero je prišlo do odtujitve ali
obremenitve, oziroma je bila izvedena dovoljena obremenitev.
2. Posebne določbe
Izvajanje projekta soinvestitorstva:
a) Prosilec mora v projektu soinvestorstva z novogradnjo, celovito rekonstrukcijo
ali nakupom:
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– zagotoviti komunalno opremljeno
stavbno zemljišče;
– zagotoviti sredstva v višini razlike med
vrednostjo investicije in zneskom investiranja SSRS;
– zagotoviti celotno predpisano projektno
in drugo dokumentacijo;
– omogočiti sodelovanje SSRS pri potrditvi projektne in druge dokumentacije oziroma mu omogoči pregled projektne in druge
dokumentacije;
– pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja za gradnjo;
– omogočiti SSRS na njegovo zaprosilo
vpogled v vso dokumentacijo;
– izvesti javno naročilo za izbor izvajalca
gradbenih del, če sam ni registriran za taka
dela in/ali jih sam ne bo izvajal;
– v soglasju s SSRS imenovati gradbeni
nadzor po vsakokratni zakonodaji o graditvi
objektov;
– izvajati gradbeni nadzor nad izvedbo
del po vsakokratni zakonodaji o graditvi
objektov;
– omogočiti SSRS tehnično spremljanje
investicije oziroma kontrolo nad izvajanjem
del (supernadzor);
– pridobiti pravnomočno uporabno dovoljenje;
– zagotoviti vzpostavitev etažne lastnine;
– na predlog SSRS imenovati upravnika
stavbe in oskrbnika;
– pripraviti, v primeru, da mu SSRS to
dopusti, besedilo razpisa oziroma ustrezne
ponudbe za oddajo stanovanj v najem, h kateremu mora pridobiti soglasje SSRS, in ga
objaviti na svoje stroške najmanj en mesec
pred dokončanjem gradnje;
– nositi morebitne druge stroške povezane z realizacijo projekta.
b) SSRS v projektu soinvestorstva:
– zagotovi sredstva v višini s sklepom
NS odobrenih sredstev;
– preveri investicijsko in projektno dokumentacijo oziroma sodeluje pri potrditvi
projektne dokumentacije,
– imenuje preglednika projektne dokumentacije;
– poda predlog upravnika stavbe in
oskrbnika;
– po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja s prosilcem upoštevajoč
določbe tega odseka sklene prodajno predpogodbo oziroma prodajno pogodbo, v kateri se upoštevajo smiselno določbe Zakona
o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb6 in predvsem način in pogoji
poslovanja pod katerimi SSRS kot investitor
gradi ali kupuje za prodajo na trgu,
in sicer predvidoma pod naslednjimi pogoji plačevanja kupnine, ki se s prodajno
predpogodbo ali pogodbo natančneje opredelijo:
– obroke do 85% kupnine SSRS nakazuje skladno z napredovanjem del po predložitvi obračuna – računa za posamezen
obrok, kateremu bo priložena izjava nadzornega organa o napredovanju del v skladu
s terminskim planom, potrdi pa jo supernadzor SSRS; ob pogoju, da prosilec zagotovi
na zemljiščih, ki predstavljajo gradbeno parcelo, bremen prost vpis solastninske pravice
ali drugo ustrezno obliko zavarovanja po določbah za dodelitev posojil po tem razpisu,
za čas od sklenitve pogodbe do pridobitve
6

(Ur. l. RS, št. 18/04).

pravnomočnega uporabnega dovoljenja oziroma do vpisa etažne lastnine na SSRS;
– 5% v roku osem dni, ko prosilec sam
poda ali prejme obvestilo od izvajalca, da
so stanovanjske enote ustrezno dokončane
in ko SSRS potrdi, da je poziv za prevzem
predmeta pogodbe utemeljen ter pod pogojem, da je pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje;
– 5% v roku osem dni po odpravi vseh
napak in pomanjkljivosti in po dokončnem
obračunu kupnine skladno z določili prodajne pogodbe in izpolnitvi vseh drugih pogodbenih obveznosti vključno s tem, da bo
SSRS predložena bančna oziroma zavarovalniška garancija prosilca oziroma prodajalca za odpravo napak in pomanjkljivosti
v garancijski dobi za obdobje treh let od
prevzema predmeta pogodbe oziroma za
obdobje 38 mesecev po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja v višini 5%
kupnine;
– 5% kupnine pa v roku osem dni po
zagotovitvi vseh pogojev za vknjižbo lastninske pravice na SSRS na stanovanjih (vložen
zemljiškoknjižni predlog za vpis objekta in
etažne lastnine v zemljiško knjigo, ter s strani prosilca oziroma prodajalca izstavljeno
ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis
lastninske pravice v korist SSRS, plomba
za vpis lastninske pravice v korist SSRS
pa bo v zemljiško knjigo vpisana na prvem
mestu);
– opravlja kontrolo nad izvajanjem del;
kontrola nad izvajanjem del pomeni supernadzor nad delom izvajalcev in nadzorom
prosilca oziroma prodajalca nad izvedbo
del.
IV. Postopek obravnave vlog
Prosilci, ki želijo pridobiti sredstva SSRS
iz naslova posojila oziroma zaprošajo za
soinvestitorstvo s SSRS po tem programu,
lahko oddajo vloge s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov Stanovanjski sklad
Republike Slovenije, javni sklad, Ljubljana,
Poljanska cesta 31.
Vloge (z zahtevnimi prilogami) lahko oddajo prosilci samo na posebnem obrazcu,
ki ga lahko dobijo na navedenem naslovu
od dne objave tega programa. Vloge bodo
sprotno obravnavne po času dospetja.
SSRS prosilce izrecno opozarja, da bo
zaradi daljšega časovnega razpona veljave tega razpisa, pri preučitvi vlog po tem
javnem razpisu in posledično v postopku
odločanja o vlogi, upošteval vsakokratno veljavno zakonodajo in veljavne akte poslovanja SSRS. Predpisi navedeni v razpisu, so
veljavni predpisi v času sprejema tega razpisa. Šteje se, da je v tak način obravnave
vlog vsak prosilec izrecno privolil z oddajo
prijave na razpis na posebnem obrazcu iz
2. odstavka tega poglavja.
O vlogah prosilcev bo na predlog SSRS
odločal NS SSRS na sejah. Izbrani prosilci
bodo s strani SSRS prejeli sklep o izbiri,
ostali prosilci prejmejo obvestilo o neodobritvi vloge.
Vse informacije o programu – razpisu
lahko prosilci dobijo osebno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, javnem
skladu v Ljubljani na Poljanski cesti 31 ali na
tel. 01/47-10-500.
Razpis je odprt do dne, ko so s sklepi NS
odobrena vsa predvidena sredstva.
Nadzorni svet SSRS lahko sprejme na
predlog SSRS obvezno razlago posameznih
določb tega programa ter spremeni oziroma
dopolni njegova posamezna določila, ki jih
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objavi na enak način kot ta program ter se
uporabljajo od dne sprejema.
V projektih sofinanciranja po tem programu, odloči Direktor SSRS v okviru razpisane oziroma s sklepom NS SSRS odobrene
vsote sredstev za izvedbo programa sofinanciranja, o morebitni spremembi namena
(soinvestiranje/kreditiranje) ali znižanja zaprošenih sredstev prosilca in odloči o odobritvi spremembe, ob upoštevanju pogojev
tega programa in aktov, ki opredeljujejo poslovanje SSRS.
Prehodna določba
Še nepreučene, neodločene in še neodobrene vloge prosilcev, ki so prispele na Javni
razpis – program za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za
starejše, domov za ostarele in študentskih
domov, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 137-139/06 dne 29. 12. 2006 in št.
86/09 z dne 30. 10. 2009 se obravnavajo po
določbah razpisa veljavnega v času vložitve
vloge. Z dnem objave tega čistopisa se šteje, da je Javni razpis – program za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih
stanovanj za starejše, domov za ostarele in
študentskih domov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 137-139/06 dne 29. 12.
2006 in št. 86/09 z dne 30. 10. 2009, zaprt.
Stanovanjski sklad Republike
Slovenije,
javni sklad
Št. 11867/09
Ob-8304/09
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 2224/1, travnik, v izmeri
1399 m2, vpisana pri vl. št. 1441, k.o. Slavina. Zemljišče se po planu nahaja v območju proizvodnih, obrtnih in kmetijskih dejavnosti, izklicna cena zemljišča znaša
75.546,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 2
Parc. št. 2236, travnik, v izmeri 1734 m2,
vpisana pri vl. št. 1441, k.o. Slavina. Zemljišče se po planu nahaja v območju pro
izvodnih, obrtnih in kmetijskih dejavnosti, izklicna cena zemljišča znaša 93.636,00 EUR
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Na zemljišču se nahajajo pomožni objekti, ki niso last prodajalca. Predmet prodaje je
samo zemljišče brez objektov.
Zaporedna št. 3
Parc. št. 304/1, njiva, v izmeri 244 m2 in
parc. št. 304/2, travnik, v izmeri 267 m2, obe
vpisani pri vl. št. 1970, k.o. Bovec. Zemljišči se po planu nahajata v območju stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišč znaša
34.020,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 4
Parc. št. 1358, njiva, v izmeri 80 m2, vpisana pri vl. št. 1127, k.o. Bovec. Zemljišče
se po planu nahaja v območju stavbnih zemljišč (nezazidano), izklicna cena zemljišča
znaša 3.564,00 EUR (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 5
Parc. št. 392/9, njiva, v izmeri 8935 m2,
vpisana pri vl. št. 667, k.o. Prekopa. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno
zemljišče na območju gospodarske cone

Št.

ČE02-4/1 (IG), izklicna cena zemljišča znaša 375.792,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 6
Parc. št. 1791/1, travnik, v izmeri 644 m2,
vpisana pri vl. št. 368, k.o. Črmošnjice. Zemljišče je po osnovni namenski rabi opredeljeno kot območje in površine za poselitev,
območja stanovanj, izklicna cena zemljišča
znaša 8.640,00 EUR (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 7
Parc. št. 703/2, njiva, v izmeri 742 m2,
vpisana pri vl. št. 400, k.o. Gabrje in parc. št.
704/4, njiva, v izmeri 482 m2, vpisana pri
vl. št. 801, k.o. Gabrje. Zemljišči sta po planu opredeljeni kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišč znaša 44.064,00 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 8
Parc. št. 703/3, njiva, v izmeri 580 m2,
vpisana pri vl. št. 400, k.o. Gabrje in parc. št.
704/5, njiva, v izmeri 418 m2, vpisana pri
vl. št. 801, k.o. Gabrje. Zemljišči sta po planu opredeljeni kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišč znaša 35.928,00 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 9
Parc. št. 703/4, njiva, v izmeri 584 m2,
vpisana pri vl. št. 400, k.o. Gabrje in parc. št.
704/6, njiva, v izmeri 409 m2, vpisana pri
vl. št. 801, k.o. Gabrje. Zemljišči sta po planu opredeljeni kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišč znaša 35.748,00 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 10
Parc. št. 703/5, njiva, v izmeri 609 m2,
vpisana pri vl. št. 400, k.o. Gabrje in parc. št.
704/7, njiva, v izmeri 390 m2, vpisana pri
vl. št. 801, k.o. Gabrje. Zemljišči sta po planu opredeljeni kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišč znaša 35.964,00 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 11
Parc. št. 703/6, njiva, v izmeri 641 m2,
vpisana pri vl. št. 400, k.o. Gabrje in parc. št.
704/8, njiva, v izmeri 350 m2, vpisana pri
vl. št. 801, k.o. Gabrje. Zemljišči sta po planu opredeljeni kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišč znaša 35.676,00 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 12
Parc. št. 2463, travnik, v izmeri 2380 m2,
vpisana pri vl. št. 2488, k.o. Beltinci. Zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano
stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča
znaša 53.550,00 EUR (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 13
Parc. št. 89/2, gozd, v izmeri 1002 m2,
vpisana pri vl. št. 141, k.o. Navrški vrh. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
24.048,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV). Nepremičnina je obremenjena
s služnostno pravico napeljave vodovoda.
Zaporedna št. 14
Parc. št. 782/2, travnik, v izmeri 2119 m2,
vpisana pri vl. št. 449, k.o. Grajska vas,
do 943/2119. Zemljišče je po osnovni namenski rabi opredeljeno kot območje zelenih površin, izklicna cena zemljišča znaša
28.290,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe mo-
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rajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 12. 1.
2010, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-12/2009 za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh
po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine
bo vplačani znesek varščine brezobrestno
vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe
s strani občine oziroma v petih dneh po
poteku roka za sprejem ponudbe s strani
občine, v primeru uveljavljanja predkupne
pravice s strani solastnikov pa bo vplačani
znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih
dneh po sprejemu ponudbe s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka za
sprejem ponudbe s strani solastnikov.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
V skladu z Uredbo o določitvi objektov
in okolišev, ki so posebnega pomena za
obrambo in ukrepih za njihovo varovanje
(Uradni list RS, št. 7/99, 67/03), bo moral
izbrani ponudnik pod zap.št. 1, 2, 3 in 4 pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske
enote Ministrstva za obrambo, ker je zemljišče v katastrski občini, ki so navedene
v uredbi.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri
čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži
njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa
velja, da je pogodba razvezana na podlagi
samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo
varščino.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 85. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah pod zap.št.
12 in 13 obstaja predkupna pravica občine.
V skladu z 88. členom Zakona o urejanju
prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo
za prodajo nepremičnin občini, na območju
katere ležijo predmetne nepremičnine, po
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najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje
v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če občina v petnajstih
dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil
prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne bo
sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo
z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega
zakonika lahko solastniki na nepremičnini
pod zap.št. 14 uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem.
Prodajalec bo po izvršenem komisijskem
odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za
prodajo solastniškega dela nepremičnine
po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa
solastniku oziroma solastnikom. O ponudbi
se mora solastnik oziroma solastniki izjaviti
najpozneje v petnajstih dneh od prejema
ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne
bodo kupili. Če solastnik oziroma solastniki
v petnajstih dneh sprejmejo ponudbo, bo
Sklad z solastnikom oziroma solastniki sklenil prodajno pogodbo. Če solastnik oziroma
noben izmed solastnikov ponudbe ne bodo
sprejme, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo
z najugodnejšim ponudnikom v postopku
javnega zbiranja ponudb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 14. 1. 2010 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-8296/09
Na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
(Uradni list SRS št. 34/84, Uradni list RS, št.
26/90), Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Bloke (Uradni list RS, št. 85/99
in 64/07), Sklepa o določitvi cen najema
grobov, mrliške vežice in pogrebnih storitev
(Uradni list RS, št. 64/07) in Sklepa o uskladitvi cen grobarin in pogrebnih storitev za
leto 2009 (spletna stran Občine Bloke, www.
bloke.si) Občina Bloke objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe na področju
opravljanja pokopališke in pogrebne
dejavnosti ter urejanja pokopališč
na območju Občine Bloke
1. Naročnik – koncedent: Občina Bloke,
Nova vas 4a, 1385 Nova vas, e-pošta: Obcina.bloke@siol.net, tel. 70-98-918.
2. Predmet koncesije: pogrebna in pokopališka dejavnost ter urejanje pokopališč.
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Območje izvajanja gospodarske javne
službe je celotno območje Občine Bloke,
na katerem sta pokopališči pri Fari in Sveta
Trojica. Mrliška vežica je v Novi vasi.
3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 5 let in se lahko podaljša za
največ polovico roka.
4. Pogoji za podelitev koncesije: ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
koncesije in ima za opravljanje te dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.
5. Ponudba mora vsebovati: podatke,
dokazila, izjave, skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Prevzem razpisne dokumentacije:
ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo na elektronski naslov: obcina.bloke@siol.net. Razpisna dokumentacija
bo posredovana interesentom po elektronski pošti.
7. Merila za izbiro ponudnika: višina koncesijske dajatve (v odstotku od letnega prometa brez DDV). Za letni promet se štejejo
prihodki od pobiranja najenmin grobov ter najemnin za uporabo mrliške vežice. Izbran bo
tisti ponudnik, ki bo ponudil višjo koncesijsko
dajatev. Kolikor bo več ponudnikov ponudilo
enako višino koncesijske dajatve, se bo izbor
koncesionarja izvedel s pogajanji.
8. Prijava na razpis: razpis bo veljaven,
če do razpisnega roka prispe vsaj ena pravočasna in pravilna kandidatura.
9. Rok za prijavo na razpis: ponudniki
oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov: Občina Bloke,
Nova vas 4a, 1385 Nova vas.
Ponudba se šteje za pravočasno, če je
prispela ali bila vročena na naslov do 28. 1.
2010, do 10. ure.
Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku, na katerem je prilepljen obrazec
opreme ponudbe, ki je priložen na koncu
razpisne dokumentacije.
10. odpiranje in vrednotenje ponudb:
strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik,
bo opravila odpiranje ponudb dne 28. 1.
2010, ob 10.30, v prostorih Občine Bloke,
Nova vas 4a, 1385 Nova vas, sejna soba.
Občina Bloke
Št. 410-238/2009
Ob-8297/09
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi Odloka
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto
2010 (Uradni list RS, št. 01/09 z dne 9. 1.
2009) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in
izvedbe prireditve »PUST 2010«
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »PUST 2010«,
v Občini Ilirska Bistrica.
Sofinancirana bo organizacija in izvedba
osrednje prireditve »PUST 2010« v Občini
Ilirska Bistrica in ostalih spremljajočih prireditev, ki naj potekajo za pustni vikend, od 12.
do 14. februarja 2010, kot sledi:
1. petek, 12. 2. 2010 – otvoritev pustnega vikenda, s kulturno prireditvijo, sprejemom vodij domačih etnoloških skupin, razstavo in degustacijo jedi na temo pust,
2. sobota, 13. 2. 2010 – sobotni popoldanski otroški karneval in večerno pustovanje za odrasle,

3. nedelja, 14. 2. 2010 – pustni karneval in povorka po ulicah Ilirske Bistrice,
4. predstavitev ali delavnice ali druge
aktivnosti povezane s tradicionalnimi pustnimi maskami in običaji v Občini Ilirska
Bistrica.
2. Višina sofinanciranja
Višina zagotovljenih sredstev sofinanciranja prireditve je 6.400,00 evrov.
Občina Ilirska Bistrica sofinancira tudi
stroške prevoza gostujočih pustnih skupin,
največ do višine 200,00 evrov, za posamezno skupino.
3. Na razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica, ki so registrirane za izvajanje
prireditev.
4. Vsebina prijave in koriščenje sredstev.
Vlagatelj mora vložiti prijavo s podatki
o vlagatelju, obrazložitvijo, navedbo vrednosti (finančno konstrukcijo) celotne prireditve,
navedbo virov financiranja na obrazcu, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so navedene v razpisni dokumentaciji ter planom
promocije in oglaševanja prireditve.
Merila za izbor najboljšega ponudnika so
sestavni del razpisne dokumentacije.
Koriščenje sredstev bo možno na podlagi
predloženega popolnega zahtevka za izplačilo finančnih sredstev, z dokazili o stroških
in plačilih oziroma porabljenih sredstvih, za
izvedbo prireditve in poročila o izvedbi prireditve.
5. Način rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki
bodo prispele najkasneje do ponedeljka,
4. januarja 2010, do 10. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, ali bodo do tega roka oddane
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Javni razpis – Pust 2010 – Ne odpiraj«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen naziv in
naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo
prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav,
bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
6. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna
dokumentacija: razpisna dokumentacija je
od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica
(www.ilirska-bistrica.si).
7. Odpiranje ponudb in obveščanje o izbiri.
Odpiranje ponudb bo dne 4. januarja 2010, ob 12. uri. Odpiranje ponudb ni
javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska
komisija, ki jo bo imenoval župan Občine
Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 8 dni od
odpiranja ponudb in pozvani k sklenitvi pogodbe.
8. Informacije in pojasnila: dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na tel.
05/714-13-61, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
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Javne dražbe
Št. 478-0018/2007-09
Ob-8298/09
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, štev.
14/07) ter Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) razpisuje
javno dražbo
za prodajo poslovnega prostora
1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.
2. Predmet javne dražbe
Poslovni prostor št. 11, v skupni izmeri 60,04m2, ki se nahaja v 1. nadstropju
poslovno-stanovanjskega objekta, na naslovu Koroška cesta 1a, v Radljah ob Dravi, stoječega na parc.št. 816/2, ID stavbe: 332, številka dela stavbe 12.E, ZKV
978/13. Poslovni prostor obsega dve pisarni na zahodni strani objekta, dve pisarni na vzhodni strani objekta in dislociran
pomožni prostor. Vsi prostori so dostopni
iz skupnega hodnika. Sanitarije so skupne
in niso predmet prodaje.
Ena pisarna na vzhodni strani objekta je zasedena – oddana v najem. Za
predmetni prostor stopi kupec poslovnega
prostora v pravice in obveznosti najemodajalca v skladu z 31. členom Zakona o
poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
(Uradni list SRS, št. 18/74; Uradni list RS,
št. 32/00 in 102/02).
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena prodaje poslovnega prostora znaša 45.702,66 EUR
(DDV oziroma davek na promet nepremičnin nista vključena). Najnižji znesek
višanja izklicne cene za poslovni prostor
je 1.000,00 EUR.
4. Rok sklenitve pogodbe: prodajna pogodba mora biti sklenjena v 15 dneh po
opravljeni javni dražbi.
5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v 8 dneh po prejetju izstavljenega
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe, na transakcijski
račun naročnika: št. 01301-0100010958,
odprt pri Banki Slovenije.
Če kupnina ni v celoti plačana v dogovorjenem roku, lahko prodajalec zaračuna
zakonite zamudne obresti ali odstopi od
pogodbe in zadrži varščino.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse za vpis v
zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi DDV
oziroma davek na promet nepremičnin,
plača kupec.
6. Prehod posesti in lastništva: posest
in lastništvo na poslovnem prostoru preide na kupca po plačilu celotne kupnine in
stroškov, ki izhajajo iz prodajne pogodbe.
7. Višina varščine
Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od izklicne cene
– 4.570,26 EUR na transakcijski račun
naročnika, št. 01301-0100010958, odprt
pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo
varščine za javno dražbo«.

Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v
roku 15 dni brez obresti.
8. Informacije in ogled
Ogled poslovnega prostora je možen po
predhodnem dogovoru, na tel. 02/88-79635.
Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji
javne dražbe daje višja svetovalka za splošne
in pravne zadeve, Nadja Volmajer – Bezjak.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju RS in fizične osebe, ki so državljani RS. Sodelovanje
na javni dražbi je možno po predhodni prijavi.
Prijave morajo prispeti na naslov naročnika:
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7,
2360 Radlje ob Dravi, v zaprtih kuvertah, najkasneje do 12. 1. 2010, do 15. ure, s pripisom
»Javna dražba – Ne odpiraj!«
K prijavi mora posamezni dražitelj do začetka javne dražbe predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– potrdilo o plačani varščini – za fizične in
pravne osebe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor tega 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
– za pravne osebe;
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni – za pravne
osebe;
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade transakcijskega računa (tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega
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 transakcijskega računa) – za pravne osebe;
– kopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe;
– pooblastilo, če pravno ali fizično osebo
na dražbi zastopa pooblaščenec – fizične in
pravne osebe;
– davčno in matično številko oziroma
EMŠO – fizične in pravne osebe.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov ne morejo pravočasno pridobiti dokazil iz druge,
tretje, četrte ali šeste alineje te točke, lahko
le te predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev, ne bodo mogli sodelovati v
postopku javne dražbe.
10. Pravila javne dražbe
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):
1. dražbo vodi komisija, imenovana s
strani župana, dražba je ustna,

2. draži lahko tisti, ki je do vključno
dne 12. 1. 2010 prijavil sodelovanje na javni
dražbi in plačal varščino za nepremičnino,
ki jo draži in slednje dokaže s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo,
4. najnižji znesek zvišanja je 1.000,00
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.
Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim
ponudnikom, 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.
11. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: javna dražba bo potekala dne 13. 1.
2010, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Radlje
ob Dravi, Mariborska c. 7, Radlje ob Dravi,
soba 313/III.
12. Dodatna pojasnila
Razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani kupci dobijo v tajništvu Občine Radlje
ob Dravi ali na spletni strani www.radlje.si.
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. 02/88-79-635.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-8299/09
Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282
Cerkno, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in 100/09)
objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9,
5282 Cerkno.
2. Opis predmeta prodaje: nezasedeno trisobno stanovanje, št. 14, v večstanovanjskem objektu, na Cesti OF 8, Cerkno,
parc. št. 217/1, k.o. Cerkno, v skupni izmeri
76,81 m2.
Stanovanje obsega:
– tri sobe v izmeri 16,49 m2, 14,45 m2 in
13,14 m2,
– kuhinjo v izmeri 12,14 m2,
– kopalnico in WC v izmeri 5,09 m2,
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– predsobo v izmeri 8,40 m2,
– ložo v izmeri 3,02 m2 in
– klet v izmeri 4,08 m2.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za stanovanje je 65.000
€. Najnižji znesek višanja je 500 €.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžan plačati kupnino na podlagi izstavljenega računa, in sicer v 8 dneh od sklenitve
pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 20. 1. 2010, ob 15. uri, v prostorih
sejne sobe Občine Cerkno, Bevkova ulica
9, Cerkno.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki
bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi ter
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi,
morajo pred pričetkom javne dražbe izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ oziroma
priglasitveni list, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik.
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Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila
varščine, davčno oziroma ID št. za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko.
Če udeleženec javne dražbe ne predloži
zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje
zgoraj navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi.
8. Višina varščine: dražitelji morajo najkasneje do 19. 1. 2010, vplačati varščino v
višini 6.500 EUR, na TRR Občine Cerkno,
št. 01214-0100014833, sklic: »00 ddmmll«
(kjer je »ddmmll« datum nakazila varščine).
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli,
pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po
končanem postopku javne dražbe. Plačilo
varščine se šteje za dano ponudbo najmanj
po izklicni ceni za predmetno nepremičnino.
Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od
ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
9. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe: ogled stanovanja je mogoč po predhodnem dogovoru z Marjeto Simonič, tel. 05/373-46-47,
e.naslov: marjeta.simonic@cerkno.si.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri mag. Martinu Ra-

spetu, tel. 05/373-46-42, e-naslov: tajnik@
cerkno.si.
10. Ustavitev postopka: Občina Cerkno
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, na da bi za to navedla
razloge.
11. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane;
– na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno;
– dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ceno;
– nepremičnina je zemljiškoknjižno in
etažno neurejena;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z Občino Cerkno
kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačano
varščino pa obdrži Občina Cerkno;
– zemljiško knjižno dovolilo bo Občina
Cerkno izdala po prejemu celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) plača
kupec.
Občina Cerkno
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Razpisi delovnih mest
Št. 028-1/2007-1

Ob-8383/09

Svet Centra za socialno delo Ravne na
Koroškem na podlagi sklepa 3. izredne korespondenčne seje Sveta Centra za socialno delo Ravne na Koroškem z dne 18. 12.
2009, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Ravne na Koroškem.
Za direktorja/direktorico je po določilih
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, odl. US: U-I104/92, 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., 5/08 – ZUTPG IN 73/08 –
ZUTPG) in 37. in 38. člena Statuta Centra
za socialno delo Ravne na Koroškem, lahko
imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih
pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
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 pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna

zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja.
Od kandidatov se pričakuje, da Svetu
Centra pisno predstavijo program dela oziroma vizijo dela Centra za socialno delo
Ravne na Koroškem.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Kandidati/ke naj pošjlejo pisne prijave
z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
življenjepisom v zaprti kuverti na naslov:
Svet Centra za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na
Koroškem, z oznako »Za razpis«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o
izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo
Ravne na Koroškem
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Druge objave
Št. 439-7/2009/6

Ob-8340/09

Popravek in dopolnitev
V besedilu poziva promotorjem, da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za
vzpostavitev in upravljanje informacijskega
sistema za podporo dejavnostim Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, objavljenega v Uradnem listu št. 102 z dne
11. 12. 2009 pod št. objave Ob-8061/09, se
rok za prejem vlog, naveden v predzadnjem
odstavku, spremeni tako, da se glasi: »5. 2.
2010«.
Poziv se dopolni z naslednjim odstavkom: »Naslednji predstavitveni sestanek in
ogled obstoječega stanja na ministrstvu bo v
četrtek, dne 7. 1. 2010 ob 10. uri na naslovu:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana.«
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 1119/09
Ob-8300/09
Na podlagi 21. člena Zakona o pogrebni
in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS,
št. 34/84 in dopolnitve) Žale, javno podjetje d.o.o., objavlja poziv svojcem oziroma
drugim upravičencem k podpisu najemne
pogodbe za oddajo groba v najem za nedoločen čas za grobove iz priloženega seznama, za katere podjetje nima sklenjenih
najemnih pogodb. Svojec oziroma upravičenec do sklenitve pogodbe za grob bo sklenil
pogodbo za nedoločen čas, pod splošnimi
pogoji upravljavca pokopališča.
Pogoj za sklenitev pogodbe je, da se
svojec oziroma upravičenec izkaže s pisnim
dokazilom, ki bo potrjevalo njegovo upravičenost do sklenitve pogodbe. Pogodba bo
sklenjena s svojcem oziroma upravičencem,
ki bo prinesel ustrezno dokazilo o sorodstvenem razmerju s pokojnikom, ki je pokopan
v obravnavanem grobu, oziroma dokazilo
o nekdanjem obstoju zakonske zveze, življenjske skupnosti ali partnerske skupnosti.
Po zakonu je najemnik groba lahko samo
ena fizična ali pravna oseba.
Podatke o grobu lahko dobite osebno na
naslovu Žale d.o.o., Med hmeljniki 2. Ljubljana, v informacijski pisarni, vsak delovni
dan, med 7. in 15. uro, ob ponedeljkih pa
med 7. in 18. uro.
Kolikor se do dne 28. 1. 2010 ne bo javil
noben upravičenec in nihče ne bo sklenil
najemne pogodbe, bo podjetje Žale d.o.o.
v skladu s prvim odstavkom 35. člena Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti
(Uradni list RS, št. 116/08 in 53/09) z groba
odstranilo nagrobna obeležja in grob oddalo
novemu najemniku.
Žale d.o.o.
Ob-8387/09
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, Ljubljana,
na podlagi 66.a člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni
list RS, št. 107/06), 6. člena Pravilnika o
pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za
zaposlovanje (Uradni list RS, št. 139/06) in

2. ter 11. člena Pravilnika o opravljanju strokovnih izpitov, objavlja roke za opravljanje
strokovnega izpita za zaposlene v agencijah
za zaposlovanje in skladih dela.
1. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo v letu 2010 organiziral strokovne izpite vsako prvo sredo v mesecu, razen
v januarju, ko bo izpit 13. januarja in v juliju
in avgustu, ko izpitnega roka ni. Kolikor je
razpisani datum dela prost dan, se strokovni
izpit opravlja prvo naslednjo sredo v mesecu. V primeru večjega števila prijav se lahko
določi dodatni rok.
2. V posameznem roku lahko opravlja
strokovni izpit do 15 kandidatov. Kandidati
bodo razporejeni glede na vrstni red prijave.
Če bo za posamezni izpitni rok prijavljenih
manj kot 5 kandidatov, se strokovni izpit ne
bo izvajal.
3. Strokovni izpit bo potekal v prostorih
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Kandidati, ki se bodo prijavili 20 dni
pred rokom, bodo pravočasno obveščeni o
kraju in uri strokovnega izpita. Pisne odjave
strokovnega izpita so možne 3 delovne dni
pred izpitnim rokom. V nasprotnem primeru
se šteje, da kandidat izpita ni opravil.
4. V primeru neuspešno opravljenega
izpita je omogočeno ponovno opravljanje
v skladu s Pravilnikom o opravljanju strokovnih izpitov in na dan, ki ga določi izpitna
komisija.
5. Kandidati pošljejo prijavnico na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Služba za kadrovske in organi-

zacijske zadeve, Rožna dolina, Cesta IX/6,
1000 Ljubljana. Prijavnica je objavljena na
spletnih straneh Zavoda (www.ess.gov.si)
v rubriki/Za delodajalce/Storitve za plačilo/Strokovni izpiti.
Za dodatne informacije se lahko obrnete
na Vesno Škarja, 01/47-90-994 in Daliborja
Pavela, tel. 01/47-90-984, Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, Služba za kadrovske in organizacijske zadeve, Rožna
dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 007/1-11/2009
Ob-8301/09
V skladu s 24. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS,
št. 2/04) in 4. členom Odloka o turistični taksi
v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 41/2004),
Občina Kranjska Gora objavlja
javni poziv
za posredovanje podatkov, ki bodo
osnova za izračun pavšalnega zneska
turistične takse v Občini Kranjska Gora
I. Poziv novim zavezancem
Občina Kranjska Gora poziva nove zavezance iz 10. člena Odloka o turistični taksi
v Občini Kranjska Gora (lastnike počitniških
hiš in stanovanj na območju Občine Kranjska Gora) k oddaji podatkov. Novi zavezanci
so dolžni podatke vpisati v priloženi obrazec
in jih do vključno 31. 1. 2010 poslati na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska
1b, 4280 Kranjska Gora.
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OBRAZEC ZA POSREDOVANJE PODATKOV, KI BODO OSNOVA ZA IZRAČUN
PAVŠALNEGA ZNESKA TURISTIČNE TAKSE V OBČINI KRANJSKA GORA
Ime in priimek lastnika počitniške hiše/stanovanja v Občini Kranjska Gora (zavezanca):
Naslov stalnega bivališča zavezanca:
Matična številka:

Davčna številka:

Telefonska številka:
Naslov počitniške hiše/stanovanja:
Uporabna površina počitniške hiše/stanovanja:
Kraj in datum:

m

2

Število ležišč:

Podpis zavezanca:

II. Poziv zavezancem – spremembe kvadrature, naslova in oprostitveni razlogi
Morebitne spremembe lastništva, kvadrature ali stalnega bivališča oziroma oprostitvene razloge iz 7. člena Odloka z obrazložitvijo, pošljite na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska
Gora, do vključno 31. 1. 2010.
Odlok o turistični taksi v Občini Kranjska
Gora ter predpisani obrazec za posredovanje podatkov sta v elektronski obliki dostopna na spletni strani Občine Kranjska Gora,
http://obcina.kranjska-gora.si.

Za kakršnakoli pojasnila smo vam na
voljo na tel. 04/580-98-12 (kontaktna oseba:
Vida Černe).
Občina Kranjska Gora
Št. 0212/2009
Ob-8302/09
Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota, na podlagi 21. člena Zakona o
stvarnem premoženjem države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter upoštevaje določb Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09), objavlja
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za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Kungota
1. Navedba prodajalca: Občina Kungota,
Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota.
2. Predmet javnega razpisa je prodaja
nepremičnin, in sicer:
1. parc. št. 7/1. S; 1.E, stanovanje, v
izmeri 42,89 m2 + kletni prostor 5,30m2, k.o.
Plintovec, Plintovec 6a,
2. parc. št. 697/41, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 706 m2, k.o. Zg. Kungota,
3. parc. št. 13/2. S, stavbišče, v izmeri
1.056 m2, k.o. Slatina,
4. parc. št. 153/1, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 974 m2, k.o. Plač,
5. parc. št. 128/10, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 570 m2, k.o. Plač,
6. parc. št. 128/12, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 599 m2, k.o. Plač,
7. parc. št. 128/13, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 836 m2, k.o. Plač,
8. parc. št. 128/14, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 176 m2, k.o. Plač,
9. parc. št. 66/14, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 3.327 m2, k.o. Plintovec,
10. parc. št. 66/16, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 3.075 m2, k.o. Plintovec,
11. parc. št. 66/17, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 1.039 m2, k.o. Plintovec,
12. parc. št. 66/21, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 4.002 m2, k.o. Plintovec,
13. parc. št. 66/22, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 1.146 m2, k.o. Plintovec.
3. Nepremičnine pod drugo točko od
prve do osme alineje so stavbna zemljišča
po Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih
v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 89/03,
in MUV, št. 16/08). Nepremičnine pod deveto in vse do trinajste alineje so nezazidana stavbna zemljišča po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
poslovno proizvodno cono Plintovec (MUV,
št. 16/08).
Namembnost navedenih zemljišč in pogoji za poseg v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije, ki je na vpogled
na sedežu Občine Kungota, pri Svetovalcu
za okolje in prostor, g. Pivcu.
4. Izhodiščna cena za zemljišča iz:
– prve alineje 2. točke znaša 24.200,00
EUR (stanovanje),
– druge alineje 2. točke znaša 43.772,00
EUR,
– tretje alineje 2. točke znaša 15.840,00
EUR,
– četrte alineje 2. točke znaša 19.480,00
EUR,
– pete alineje 2. točke znaša 12.825,00
EUR,
– šeste alineje 2. točke znaša 13.477,50
EUR,
– sedme alineje 2. točke znaša 18.810,00
EUR,
– osme alineje 2. točke znaša 3.960,00
EUR,
– devete alineje 2. točke znaša
119.772,00 EUR,
– desete alineje 2. točke znaša
110.700,00 EUR,
– enajste alineje 2. točke znaša
37.404,00 EUR,
– dvanajste alineje 2. točke znaša
144.072,00 EUR,

Št.

– trinajste alineje 2. točke znaša
41.256,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
5. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«. Osnovni kriterij, po katerem se bodo vrednotile ponudbe, je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali
več ponudnikov za isto parcelo ponudi isto
ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna
pogajanja.
6. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje pravne ali fizične osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske
unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek
o državljanstvu. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
7. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun Občine Kungota, številka 01255-0100008653, odprt pri
Upravi Republike Slovenije za javna plačila,
območna enota Slovenska Bistrica, ter obvezno navesti namen nakazila; varščina, pri
nakazilu pa navesti model 00, sklic 722100.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez obresti vrnjena v
roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
8. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, naziv in sedež
(OBR-1),
– podatke o odgovorni osebi ponudnika,
– matično številko ali EMŠO, če gre za
fizično osebo,
– davčno številko,
– pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– višino ponujene cene, pri tem lahko
ponudnik navede enako ali višjo ceno od
izhodiščne cene določene s cenitvijo.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno.
9. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine,
– pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev od zadnjega dne, določenega
za vložitev ponudbe, samostojni podjetniki
izpis iz registra, fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– pisno izjavo, da so ponudniku jasne
vse točke iz tega razpisa ter da se z njimi
strinja in da sprejema razpisne pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba
(OBR-1).
10. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval
župan Občine Kungota. Odpiranje ponudb
bo vsakega 15. v mesecu, ob 10. uri, v sejni
sobi Občine Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg.
Kungota. Nepravilne ponudbe in ponudbe,
ki ne bodo oddane v skladu z določili iz
tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala.
Odpiranje ponudb bo javno.
11. Sklenitev pogodbe: Z izbranim ponudnikom bo Občina Kungota sklenila pogodbo najkasneje 15. dni od prejema obvestila
o izboru. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Občina
Kungota zadržala njegovo varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
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12. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel naslednje obveznosti, in sicer, da bo:
– v primeru, da bo za dostop do zemljišč
iz te ponudbe potreboval služnostno pravico, bo le-to sam na svoje stroške pridobil od
lastnika služečega zemljišča,
– plačal komunalni prispevek Občini
Kungota,
– nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja,
– plačal elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev na že zgrajene ali nove komunalne naprave in objekte,
– dovolil prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali
novega javnega infrastrukturnega omrežja,
– nosil vse stroške eventuelnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov,
– nosil vse stroške odprave poškodb, v
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju,
– plačal pripadajoči davek na dodano
vrednost za nepremičnine oziroma davek na
promet nepremičnin (stanovanje), stroške
sestave pogodbe, stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vpisa v zemljiško
knjigo. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po
plačilu celotne kupnine.
Te obveznosti so bistveni sestavni del
kupoprodajne pogodbe.
13. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. Dana
ponudba veže ponudnika tri mesece po izteku roka za oddajo ponudb. Ponudbe bo
obravnavala komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom.
14. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od
sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
15. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najustreznejšim ali kateremkoli ponudnikom je izključena.
16. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v
zaprtih ovojnicah na naslov Plintovec 1, 2201
Zgornja Kungota, z oznako »Ne odpiraj-ponudba za nakup parcele št….«. Na ovojnici
mora biti naveden naziv ponudnika.
17. Rok za oddajo ponudbe je do 14.
v mesecu, do vključno junija 2010, do
12. ure.
18. Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.
19. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobite pri Jerneju Senekoviču,
na tel. 02/655-05-09 ali po elektronski pošti
senekovic@kungota.si. Ponudbeni obrazec
(OBR-1) dobite na Občini Kungota oziroma
na občinski spletni strani, (www.kungota.si).
Občina Kungota
Ob-8303/09
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), ki jo zastopa
župan Franc Bogovič, objavlja
javno zbiranje ponud
za nakup neprofitnih stanovanj
v Krškem in prodajo zemljišča,
k.o. Krško
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Krško, Cesta kr-
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ških žrtev 14, 8270 Krško, matična številka:
5874572, ID št. za DDV: SI18845673.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je nakup neprofitnih stanovanj v Krajevni skupnosti mesta Krško Občine Krško, katerih
najvišja cena brez DDV na m2 stanovanja
znaša do 900 €/m2. Vsa ponujena stanovanja se morajo nahajati na 1 lokaciji.1
3. Način plačila
Nakup stanovanj se izvrši na način, da
se del kupnine zagotovi s prodajo nepremičnin parc. št. 446.S, 3022/3 in 3022/7,
opredeljena kot stavbna zemljišča, v skupni
izmeri 2.434 m2 in del nepremičnine parc.
št. 3022/7, opredeljena kot kmetijsko zemljišče, v skupni izmeri 152 m2, vse katastrske
občine Krško in vpisane v zemljiškoknjižni
vložek št. 40, kjer je kot zemljiškoknjižni
lastnik nepremičnine vknjižena Občina Krško v deležu do celote (1/1). Za predmetne
nepremičnine velja, na podlagi potrdila o
namenski rabi prostora št. 3501-852/2009O501, z dne 27. 7. 2009, Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00,
101/01, 15/05, 25/06 – obvezna razlaga in
77/08).
4. Izklicna cena zemljišča
Izklicna cena zemljišč parc. št. 446.S,
3022/3 in 3022/7, vse katastrske občine Krško, v skupni izmeri 2.586 m2, znaša 60,28
€/m2 oziroma 155.884,08 € brez DDV. Cenitev predmetne nepremičnine je izvedel Vladimir Rostohar s.p.
5. Garancija za resnost ponudbe:
Pred oddajo ponudbe mora biti priložena
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti, sicer ponudba ni veljavna. Garancija mora veljati še najmanj 30 dni po izteku
roka za veljavnost ponudbe. Garancija mora
glasiti na Občino Krško, Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško.
6. Pogoji javnega zbiranja ponudb
6.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo
domače in tuje fizične in pravne osebe skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob
pogojih vzajemnosti,
6.2 priglasitveni list za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe oziroma drugo potrdilo, ki izkazuje registracijo podjetja in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe,
če ponudbo vlaga pooblaščenec (vse staro
največ 30 dni),
6.3 v ponudbi navedejo število stanovanj, in sicer najmanj 10 stanovanj in ceno
stanovanj v €/m2 v višini, ki je najmanj enaka najvišji ceni na m2 stanovanja, opredeljeni v 2. točki tega javnega zbiranja ponudb,
6.4 v ponudbi navedejo, da bodo za del
kupnine odkupili zemljišče opredeljeno v 4.
točki tega javnega zbiranja ponudb za ceno
v €/m2 v višini, ki je najmanj enaka izklicni
ceni,
6.5 leto dokončanja gradnje 2008 in
2009,
6.6 ponudnik se zaveže da Občini Krško zagotovi služnost na parc. št. 3022/3 in
3022/7, k.o. Krško v izmeri 284 m2 za potrebe širitve javne poti ter izvajanja infrastrukture in da se končni obračun plačila v naravi
izvede po pravnomočni odločbi o parcelaciji,
ki se izvede na podlagi projekta za izvedbo
komunalne infrastrukture.
1
Lokacija – Videm ali stari del Krškega ali
druga lokacija v KS mesta Krško.
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Vse ostale pogodbene obveznosti, ki
niso opredeljene v tem javnem zbiranju ponudb se določijo s prodajno pogodbo.
7. Ponudba naj vsebuje:
7.1 navedbo identifikacijskih podatkov:
za fizične osebe – ime, priimek, naslov,
EMŠO in davčno številko; za pravne osebe
– firmo, sedež, matično številko in davčno
številko, (v prilogi – prijavni obrazec),
7.2 število ponujenih neprofitnih stanovanj,
7.3 opis objekta in stanovanj, ki naj zajemajo naslednje podatke:
7.3.1 leto gradnje objekta v katerem se
stanovanja nahajajo,
7.3.2 lokacija objekta v katerem so locirana stanovanja,
7.3.3 fasada (toplotna izolacija, vrsta obdelave),
7.3.4 inštalacije (vodovod – napeljava
mrzle in tople vode; elektrika – napeljava
električne energije; ogrevanje – centralno,
etažno; plinska napeljava; skupna televizijska antena, kabelska televizija, telekomunikacijski priključek, domofon, prisilno prezračevanje),
7.3.5 druga oprema (dvigalo, klimatska
naprava, individualne merilne naprave –
ogrevanje, vodovod, protivlomne naprave),
7.3.6 opis zunanje ureditve (zunanje pokrito parkirišče, zunanje nepokrito parkirišče; število parkirnih mest),
7.3.7 opis stanovanja glede na:
– bruto in uporabna2 površina posameznega stanovanja (najmanj 20 m2 do največ 65 m2 – glede na normative Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03,
18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 9/07 Odl.
US: P-31/06-4, 18/07 Skl. US: U-I-70/04-18,
45/08 – ZVEtL, 57/08 in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09),
– v kateri etaži (klet, pritličje, nadstropje,
mansarda) posamezno stanovanja nahaja,
– okviri oken (iz lesa, plastificirana, aluminijasta, iz drugega materiala), zasteklitev oken (enojna, dvojna, termoizolacijsko
steklo),
– senčila (polkna, rolete, zunanje žaluzije, druga senčila),
– vrata (lesene masivne izvedbe, ostale
izvedbe) in tlaki (betonski, teraco, ladijski
pod, plastični podi, PVC, linolej, parket, keramika, kamen) po posameznem prostoru,
– notranje stene (beljenje, tapete, keramika v sanitarijah do 1.5 m višine, keramika
v sanitarijah nad 1.5 m višine),
– skupne površine (skupna soba, sušilnica, pralnica, kolesarnica, zaklonišče),
7.4 opis posameznih prostorov v stanovanju, kateri prostori pripadajo stanovanju,
njihova površina (prostor za bivanje in spanje, prostor za pripravo hrane, osebno higieno, drugi prostori, pomožni prostori),
2
Za uporabno površino stanovanja se šteje
neto tlorisna površina stanovanj, ki se izračuna tako, da se površine prostorov za pripravo
hrane, osebno higieno, bivanje in spanje pomnožijo z redukcijskim faktorjem 1,0. V primeru
mansard se površina teh prostorov do višine
prostora 1,6 m ne upošteva oz, se pomnoži s
faktorjem redukcije 0. Za pomožne prostore se
površine pomnožijo s naslednjimi redukcijskimi
faktorji: za ložo 0,75; za shrambo izven stanovanja 0,75; za pokriti balkon ali pokrito teraso,
drvarnico v zidanem objektu 0,50; za odkriti
balkon ali odkrito teraso 0,25. Atriji niso zaželjeni, v primeru, da so izvedeni, pa se ovrednotijo s korekcijskim faktorjem 0,10.

7.5 opis opreme posameznih stanovanj
(bojler – do 30 l, nad 30 l, električni, plinski;
pomivalno korito; štedilnik; hladilnik; zmrzovalna skrinja; omare; pralni stroj),
7.6 vrednost stanovanj brez DDV in z
DDV.
8. Obvezne priloge:
8.1 grafičen prikaz stanovanj (tlorise),
8.2 kopijo veljavnega upravnega dokumenta (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje),
8.3 kopijo sklepa ali odločbe Geodetske
uprave Republike Slovenije, ki določa posamezne identifikacijske številke dele stavbe
(etažno lastnino), ki jim pripadajo solastniški
deleži na skupnih delih stavbe,
8.4 kopijo akta o ustanovitvi etažne lastnine, ki je vpisan v zemljiško knjigo,
8.5 aktualne zemljiškoknjižne izpiske, ki
zagotavljajo kupcu bremen prost prenos lastninske pravice,
8.6 podpisane in žigosane izjave (v prilogi dokumentacije):
– Prijavni obrazec;
– Opredelitev stavbe in opis stanovanj,
kot to določa točka 6,7 in 8 tega javnega
zbiranja ponudb;
– Izjava o strinjanju z načinom plačila
navedenim pod točko 3;
– Izjava o vezanosti na dano ponudbo do
dne 5. 3. 2010;
– Izjava, da se primopredaja stanovanj
opravi najkasneje do 5. 3. 2010;
– Izjava o pogojih razpisa.
9. Bančne garancije
Prodajalec bo v zavarovanje svojih obveznosti zagotovil odpravo napak, ki se bodo
pokazale v jamčevalnih rokih, v skladu s prvim odstavkom 26. člena Zakona o varstvu
kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb
(ZVKSES) (Uradni list RS, št. 18/04), pri
notarju Pavlin Boris, ki bo sestavil notarski
zapis splošnih pogojev prodaje, deponiral
bančno garancijo, ki bo glasila na ime notarja, kot upravičenca iz garancije.
10. Merila:
Merila za izbor najugodnejše ponudbe
Občina Krško bo ponudnika, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo izbrala na podlagi
meril:
število ponujenih neprofitnih stanovanj
(40%);
10.1.1 št. pritličnih stanovanj ali stanovanj v I. nadstropju max. površine 35 m2 z
najvišjimi točkami3 (10%),
10.1.2 št. stanovanj max. površine 35 m2
z najvišjimi točkami (5%),
10.1.3 št. pritličnih stanovanj ali stanovanj v I. nadstropju max. površine 45 m2 z
najvišjimi točkami (10%),
10.1.4 št. stanovanj max. površine 45 m2
z najvišjimi točkami (10%),
10.1.5 št. stanovanj max. površine 62 m2
z najvišjimi točkami (5%),
10.2 najvišja ponujena cena za zemljišče
na m2 (20%),
10.3 najnižja ponujena cena stanovanja
na m2 (40%).
Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško
najkasneje do 22. 1. 2009 do 12. ure v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško, z oznako »Ne odpiraj
– Ponudba za nakup neprofitnih stanovanj v
Občini Krško, št. 3529-9/2009 (0406)«.
3
Točke posameznega stanovanja bomo
določili na podlagi zapisnika o točkovanju stanovanja, ki upošteva parametre opredeljene
v točki 7 tega javnega zbiranja ponudb. Na ta
način se določi kakovost posameznega stanovanja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ponudnik lahko dokumente, ki so sestavni del ponudbene dokumentacije, predloži
v fotokopijah, razen podpisanih izjav, ki jih
ponudnik predloži v originalu.
Najemodajalec lahko predmetni postopek zbiranja ponudb kadarkoli v času do
sklenitve prodajne pogodbe ustavi.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa ali v
primeru nepravočasne ponudbe, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
Komisijsko odpiranje ponudb, ki jo imenuje župan in po zaključku postopka predlaga županu izbor, bo potekalo dne 25. 1.
2010 ob 8. uri v prostorih občine Krško.
Odpiranje ponudb ni javno. Vsi ponudniki
bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o
izbiri, najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb. V kolikor komisija med ponudniki
ne bo mogla izbrati najugodnejšega ponudnika si pridržuje pravico, da ponovi objavo
javnega zbiranja ponudb. Izbrani ponudnik
je dolžan skleniti predkupno pogodbo v roku
15 dni od dneva prejetje sklepa o izbrani
ponudbi, v kolikor ne bo možno skleniti prodajno pogodbo do 19. 2. 2010 in prodajno
pogodbo za stanovanja do primopredaje
stanovanj oziroma do 5. 3. 2010, sicer se
šteje, da je od ponudbe odstopil.
Občina Krško si pridržuje pravico da
spremeni rok oddaje ponudb, rok izbora javnega zbiranja ponudb, rok sklenitve
morebitne predkupne pogodbe, rok sklenitve prodajne pogodbe in rok primopredaje
stanovanj, vendar le na način da te roke
podaljša.
11. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb dobijo interesenti na občini Krško na tel. 07/49-81-295
pri Janku Avsecu – vodji oddelka za gospodarske dejavnosti ali na tel. 07/49-81-279
pri mag. Jordan Janji – višji svetovalki za
stanovanjske zadeve.
Občina Krško
Št. 430-26/2009
Ob-8305/09
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženjem države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07) ter sklepa Občinskega sveta Občine Sežana, št. 032-7/2009-22
z dne 22. 10. 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v k.o. Sežana
1. Navedba prodajalca: Občina Sežana,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost:
2.1. Zemljišči parc. št. 2368/14, travnik v
izmeri 31 m2, travnik v izmeri 226 m2, travnik
v izmeri 296 m2 in parc. št. 2365/8, travnik
v izmeri 66 m2, obe k.o. Sežana, skupaj
predstavljata gradbeno parcelo. Zemljišči
se prodajata kot celota in njuna izhodiščna
(najnižja) vrednost je 47.952,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
2.2. Zemljišči parc. št. 2368/9, travnik v
izmeri 43 m2, travnik v izmeri 62 m2, pašnik
v izmeri 722 m2 in parc. št. 2368/4, travnik
v izmeri 15 m2, obe k.o. Sežana, skupaj
predstavljata gradbeno parcelo. Zemljišči
se prodajata kot celota in njuna izhodiščna
(najnižja) vrednost je 48.870,00 €. V izho-
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diščni ceni ni zajet 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
2.3. Zemljišči parc. št. 2725/557, pašnik
v izmeri 584 m2 in parc. št. 2725/262, pašnik
v izmeri 1010 m2, obe k.o. Sežana. Zemljišči
se prodajata kot celota in njuna izhodiščna
(najnižja) vrednost je 70.136,00 €, V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
3. Lokacija in namembnost prodajanih
zemljišč:
3.1. Zemljišča pod zaporedno številko
2.1. in 2.2. so predvidena za stanovanjsko
gradnjo in se nahajajo na območju, ki ga
ureja Odlok o PUP za mesto Sežana vzhod
(zemljišča se nahajajo na območju »Lehte«
v Sežani).
V Uradnem listu RS, št. 82/09 je bil izdan
Sklep s strani Ustavnega sodišča v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, s katerim je začasno zadržano izvrševanje Odloka o PUP za mesto Sežana vzhod (Uradni
list RS, št. 116/08, 3/09).
Z dnem 17. 11. 2009 je začel veljati Odlok o začasni uporabi Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje PS 19 – Lenivec v Sežani, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PS 8 – Kidričeva soseska v Sežani, Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za območje bolnišnice
Sežana (ureditvena območja Sb-06, Sb-08,
Sb-09, I-03, I-05, I-06, O-04, Z-07, Z-08,
Z-09, Tc-08, Tc-09, Tc-10, Tc-11), Odloka o
zazidalnem načrtu za območje ZS 34 in PS
25 – »Ograde« v Sežani Odloka o zazidalnem načrtu za območje ZS 11 – »Lehte«
v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za
območje UC 1 – Sežana center 1 v Sežani,
Odloka o ureditvenem načrtu za območje
US 50 – Gradišče v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje US 12 – Vas
v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za
območje UC 2 – Sežana center 2 v Sežani,
Odloka o ureditvenem načrtu za območje
UC 9 – Športnorekreacijski center v Sežani,
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
KS Sežana, v vseh delih, ki jih je nadomestil Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih
za mesto Sežana – vzhod (Uradni list RS,
št. 92/09).
3.2. Zemljišči navedeni pod zaporedno
številko 2.3. se nahajata na območju urejenem s Prostorsko ureditvenimi pogoji PUP
za mesto Sežana – Zahod, po urbanistični
zasnovi se zemljišči nahajata na območju
M-36: to je območje mešane rabe namenjeno oskrbi, storitvam, manjšim proizvodnim dejavnostim, poslovnim dejavnostim,
dopustna pa so tudi stanovanja (zemljišči
se nahajata na območju Orleške ceste v
Sežani).
4. Vrsta pravnega posla:
– prodaja zemljišč kot celote pod zaporedno številko 2.1.
– prodaja zemljišč kot celote pod zaporedno številko 2.2.
– prodaja zemljišč kot celote pod zaporedno številko 2.3.
5. Varščina:
5.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati na
razpisu, morajo plačati varščino za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti
nepremičnin, in sicer:
– Ponudbi za nakup zemljišč navedenih
pod zaporedno številko 2.1. je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
4.795,20 €.
– Ponudbi za nakup zemljišč navedenih
pod zaporedno številko 2.2. je treba pri-
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ložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
4.887,00 €.
– Ponudbi za nakup zemljišč navedenih
pod zaporedno številko 2.3. je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
7.013,60 €.
5.2. Varščina se nakaže na transakcijski
račun Občine Sežana, št. 01311-0100005909
s pripisom št. 430-26/2009, in sicer do dneva izteka roka za zbiranje ponudb. Plačilo
varščine je pogoj za sodelovanje pri nakupu
predmetnih nepremičnin.
5.3. V primeru, da ponudniki vplačajo
varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina
Sežana varščino obdrži. Prav tako Občina
Sežana obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup
nepremičnine umakne.
5.3. Ponudniku, ki na razpisu ne bo
uspel, se mu varščina brez obresti vrne v
roku 15 dni od prejema obvestila o izboru.
Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina
vračuna v kupnino.
6. Prodajni pogoji in merila:
6.1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izhodiščno ceno.
6.2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
6.2. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne
pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru
da dva ali več ponudnikov za nakup posamezne gradbene parcele oziroma zemljišč,
ki predstavljajo celoto, ponudijo isto ceno,
lahko komisija pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi
opravi 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.
7. Pogoji sodelovanja:
7.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije
oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji
ali državi članici Evropske unije, in ki v roku
podajo pravilne ponudbe.
7.2. Ponudba za nakup nepremičnine
mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku: naziv kupca, njegov točen naslov in ostale podatke (EMŠO
in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko št. za
DDV za pravne osebe);
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe;
– izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike. Izpisek iz sodnega registra oziroma
priglasitveni list ne sme biti starejši od 30
dni;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
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Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
8. Drugi pogoji:
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnin umakne ali dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu.
V primeru umika ponudbe, se varščina ne
vrne.
– Izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost, stroške overitve podpisa pri
notarju in morebitne druge stroške v zvezi
z pogodbo.
– Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
– Izbrani ponudnik je dolžan poravnati
komunalni prispevek, ki bo zaračunan ob
izdaji gradbenega dovoljenja.
– Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 90 dni od oddaje ponudbe.
– Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja neodplačno služnostno
pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja
objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture, kolikor le-ta obstaja. Omejitve se
vpišejo v zemljiško knjigo.
9. Obvestilo o izbiri ponudnika:
– Najugodnejši ponudnik bo izbran predvidoma v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
– Občina Sežana lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana
varščina. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
10. Sklenitev pogodbe:
– Izbrani ponudnik mora s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
roku 15 dneh od prejema obvestila o izboru.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku iz razlogov na
strani ponudnika, bo Občina Sežana zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
– Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (20%
DDV) in stroške notarskih overitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po
plačilu celotne kupnine.
11. Rok, naslov in obrazci za predložitev
ponudbe:
11.1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s
pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin v k.o. Sežana« naj ponudniki
oddajo v sprejemni pisarni Občine Sežana
(pritličje stare stavbe, soba št. 10 ali pošljejo
priporočeno na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11.2. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati
na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo
lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (pritličje stare stavbe, soba št. 10) ali na
spletni strani www.sezana.si.
11.3. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do 12. 1. 2010 do 10. ure.
11.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne
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bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih
navedenih pogojev, ne bodo upoštevane.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
12. Javno odpiranje ponudb:
12.1. Javno odpiranje ponudb bo opravila s sklepom imenovana komisija, dne 14. 1.
2010 ob 13. uri v mali sejni sobi Občine
Sežana.
12.2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
13. Informacije: podrobnejše informacije
v zvezi z razpisom lahko ponudniki dobijo na
tel. 05/73-10-100 ali 05/73-10-107.
Občina Sežana
Št. 46502-0003/2009-3
Ob-8306/09
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS-UPB2) – Uradni list RS,
št. 94/07, 76/08), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 127/06, 109/08), v skladu z
21. členom 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) ter sklepa Občinskega sveta Občine Dobrna, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč v lasti
Občine Dobrna
1. Navedba prodajalca: Občina Dobrna,
Dobrna 19, 3204 Dobrna.
2. Predmet prodaje sta stavbni zemljišči
v strogem centru Dobrne, ki se nahajata
znotraj Zazidalnega načrta Dobrna in sicer:
2.1. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 1583/1 –njiva v izmeri 46 m2, vpisano v
zk.vl. št. 383, k.o. Dobrna.
2.2. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 1579/9 – dvorišče v izmeri 120 m2, vpisano v zk.vl. št. 165, k.o. Dobrna.
Izklicna cena zemljišč znaša 140 €/m2
oziroma skupaj za celotno kvadraturo 169 m2
23.660,00 €. V ceni ni zajet DDV po predpisani stopnji 20%.
Zemljišči se prodajata kot celota.
Zemljišči nista obremenjeni.
V ceni ni zajet komunalni prispevek, ki se
zaračuna glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odločbo.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena, ki ne sme
biti nižja kot znaša izklicna cena v višini
23.660 € (brez 20% DDV). Če ponudnik v
ponudbi ponudi nižjo ceno od izklicne, komisija le-to s sklepom zavrže in o tem obvesti
ponudnika.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
a) Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
b) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika in njegov točen naslov, in sicer fizične osebe in samostojni
podjetniki morajo navesti naslednje podatke:
ime in priimek, naslov stalnega prebivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in predložiti kopijo osebnega dokumenta, samostojni podjetniki so
dolžni predložiti še izpis iz registra Davčne
uprave RS, star največ 30 dni oziroma pooblastilo prodajalcu, da lahko ta izpis pridobi

prodajalec sam, pravne osebe morajo predložiti: naziv in sedež, telefonsko številko,
davčno številko, matično številko, transakcijski račun, navedbo podpisnika pogodbe
in izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni oziroma pooblastilo
prodajalcu, da lahko ta izpis pridobi prodajalec sam, ter dokazilo o plačanih davkih in
prispevkih, staro največ 30 dni oziroma pooblastilo prodajalcu, da lahko ta izpis pridobi
prodajalec sam;
– predmet ponudbe, kjer mora biti razvidna ponujena cena za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene na transakcijski račun Občine Dobrna, številka: 01355-0100003171.
Ponudniku, ki ne bo uspel, bo prodajalec varščino brezobrestno vrnil v roku 15
dneh po izboru najugodnejšega ponudnika,
izbranemu ponudniku pa jo vračunal v ceno
stavbnega zemljišča.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s
pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
c) Izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prodajo in prenosom zemljišča (plačilo davka, stroški notarskih overitev).
d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri, najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb. Ponudnike, ki
bodo podali enakovredne ponudbe (enaka
višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval k dopolnitvi
ponudb. Po prejemu dopolnjenih ponudb,
bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika.
e) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le-to s sklepom zavrže in o
tem obvesti ponudnika.
f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla (pogodbe) ustavi.
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in
zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe ne
želi podpisati.
h) Način in rok plačila kupnine: celotno
kupnino je dolžan kupec poravnati v roku 15
dni po sklenitvi pogodbe. V primeru zamude
pri plačilu se zaračunajo zakonite zamudne
obresti.
5. Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali predložiti v zaprti ovojnici, najkasneje do 11. 1. 2010 do 10.
ure, na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19,
3204 Dobrna, z oznako: »Ne odpiraj – Javno
zbiranje ponudb – Prodaja stavbnih zemljišč
1583/1 in 1579/9, obe k.o. Dobrna«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
6. Odpiranje ponudb bo opravljeno v sejni sobi Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204
Dobrna, dne 11. 1. 2010 ob 12. uri.
7. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje
na Občini Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, pri Urški Petelinšek, tel. 03/780-10-53
in 03/780-10-50 ali pri Urški Vedenik, tel.
03/780-10-52 in 03/ 780-10-50.
Občina Dobrna
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Ob-8312/09
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07 in 55/09), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09) in
Posamičnega programa ravnanja stvarnega
premoženja Občine Cerknica z dne 16. 11.
2009, Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo neopremljenega objekta
»Dom na Slivnici« s funkcionalnim
zemljiščem v najem
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Cerknica, Cesta
4. maja 53, 1380 Cerknica, tel. 01/70-90610, faks 01/70-90-633.
2. Opis predmeta oddaje v najem: predmet najema je neopremljen objekt »Dom
na Slivnici«, ki stoji na zemljišču s parc.
št. 533.S, k.o. Cerknica s funkcionalnim zemljiščem. Objekt ima sledeče površine:
a) pritličje, v izmeri 210,96 m2,
b) I. nadstropje, v izmeri 188,80 m2,
c) II. nadstropje, v izmeri 103,31 m2,
d) III. nadstropje v izmeri 60,49 m2,
Skupna površina prostorov, ki so predmet najema znaša 563,56 m2.
Objekt se nahaja na višini (1075 m) in
stoji malo pod vrhom Slivnice (1114 m).
Objekt s funkcionalnim zemljiščem se
oddaja v najem za obdobje 10 let od podpisa najemne pogodbe. Najemno razmerje se
lahko po poteku izjemoma podaljša, če za to
obstajajo utemeljeni razlogi.
3. Vrsta pravnega posla: z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba, najkasneje v roku 15 dni po izbiri
najugodnejšega ponudnika.
4. Izhodiščna mesečna najemnina znaša
600,00 EUR/mesec.
5. Varščina
Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem
razpisu morajo vplačati varščino v višini treh
mesečnih (izhodiščnih) najemnin. Varščino
v znesku 1.800,00 EUR se nakaže na račun Občine Cerknica, št. računa: 01213 –
0100002563 pri UJP Postojna z navedbo:
»plačilo varščine za oddajo Doma na Slivnici v najem«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v najemnino, 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,
v roku 15 dni od vročitve sklepa župana o
izbiri najugodnejšega ponudnika, ne sklene
najemne pogodbe se šteje, da je od najema
odstopil in se mu varščina ne vrne.
6. Pogoji javnega razpisa: na razpisu
lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter pravne osebe s
sedežem v Republiki Sloveniji ali v deželah
Evropske unije, fondacije ali društva, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, in ki obsega naslednje podatke in listine:
Pisna ponudba mora vsebovati naslednje:
– pravne osebe priložijo izpis iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje
ponudb ter navedbo davčne številke;
– samostojni podjetniki priložijo izpis iz
Poslovnega registra Slovenije, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je
predviden za odpiranje ponudb ter navedbo
davčne številke;
– fondacije ali društva priložijo izpis iz
Poslovnega registra Slovenije, šteto od dne-
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va, ki je predviden za odpiranje ponudb ter
navedbo davčne številke;
– fizične osebe priložijo fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in navedejo
davčno številko;
– dokazilo, da je ponudnik registriran za
opravljanje gostinske dejavnosti v skladu z
veljavnim Zakonom o gostinstvu;
– ponujeno ceno v EUR/mesec za najem
nepremičnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja s
pogoji javnega razpisa;
– dokazilo o plačilu varščine v višini treh
mesečnih (izhodiščnih) najemnin (1.800,00
EUR) ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke za primer vračila varščine, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo;
– vizija razvoja objekta Dom na Slivnici,
ki se bo izvajala v najetem objektu;
– drugo zahtevano v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega razpisa.
7. Ponudba mora biti veljavna še najmanj
30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
8. Postopek zbiranja ponudb in izbira
najugodnejšega ponudnika
Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe
v zaprti ovojnici najkasneje do torka, 26. 1.
2010 do 10. ure na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, z
oznako »Ne odpiraj – Ponudba za najem
Doma na Slivnici«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti naveden točen naslov ponudnika.
Ponudbo se obvezno odda na razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega javnega
zbiranja ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati listine
navedene v 5. točki tega razpisa.
Predstavniki ponudnikov ali njihovih pooblaščencev se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom
ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe
bo obravnavala komisija, imenovana s strani
župana.
9. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija
imenovana s strani župana bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v torek, 26. 1.
2010 ob 13. uri v sejni sobi I. nadstropja
Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica. Odpiranje ponudb bo javno.
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.
10. Rok sklenitve pogodbe: o izbiri najugodnejšega ponudnika se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na javnem razpisu
najkasneje v roku petnajst dni od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo najpozneje 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje v 15 dneh, lahko najemodajalec 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, organizator javnega zbiranja ponudb
zadrži njegovo varščino.
Če najugodnejši ponudnik ne podpiše
pogodbe niti v podaljšanem roku, naročnik
lahko sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
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11. Merilo za izbor
Merili za izbor najugodnejšega ponudnika sta:
– ponujena neto mesečna najemnina za
najem objekta, ki je premet tega razpisa
(brez DDV) – 90% – 90 točk;
– oceno primernosti vizije razvoja dejavnosti in ustreznost rabe Doma na Slivnici10% – 10 točk.
Podrobneje sta merili razdelani v razpisni
dokumentaciji. Kot najugodnejši ponudnik
bo izbran tisti, ki bo izpolnil vse razpisne
pogoje in dosegel najvišje število točk. V
primeru istega števila točk, bo izbran tisti
ponudnik, ki bo ponudil višjo najemnino.
V primeru, če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb oziroma enakih ponudb, bodo lahko z najugodnejšimi
ponudniki opravljena dodatna pogajanja.
Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
najemne pogodbe.
Stroške sklenitve najemne pogodbe plača kupec.
12. Omejitve v zvezi s postopkom oddaje
v najem: obveznost organizatorja javnega
zbiranja ponudb, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje,
je izključena.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko postopek oddaje ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrne vplačana varščina brez obresti. O
morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki
pisno obveščeni.
13. Ogled nepremičnin in informacije:
vse dodatne informacije o pogojih javnega
razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 01/7090-610 (kontaktna oseba: OIga Smodila).
Ogled je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb in razpisna dokumentacija je na voljo v sprejemni
pisarni Občine Cerknica in na internetnem
naslovu: http://www.cerknica.si.
Postopek odpiranja prispelih ponudb bo
vodila komisija v skladu z določili Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09)
in Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07 in 55/09).
Javni razpis se objavi v Uradnem listu
RS, na spletni strani Občine Cerknica in v
Notranjsko kraških novicah.
Občina Cerknica
Št. 425
Ob-8341/09
Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož, ki jo zastopa župan Alojz Sok, v skladu s Stvarnopravnim zakonikom (Uradni list
RS, št. 87/02), Zakonom o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99 in vse nadaljnje
spremembe), Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07, in 100/09) in sklepom
28. seje Občinskega sveta Občine Ormož z
dne 16. 11. 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za podelitev stavbne pravice za namen
izgradnje vrtca, kapacitete 11 vzgojnih
enot s pripadajočo zunanjo ureditvijo
(igrišče, parkirišče, ipd.), na zemljiščih
parc. št. 651/1, 652, 653-del in 654/1-del
k.o. Ormož
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož.
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2. Predmet podelitve stavbne pravice so
zemljišča na parcelnih številkah 651/1, 652,
653-del in 654/1-del, vse k.o. Ormož. Območje se ureja z lokacijskim načrtom središča
mesta Ormož. Zemljišča so predvidena za
ureditev vrtca.
3. Namen javnega zbiranja ponudb je podelitev stavbne pravice za izgradnjo objekta,
ki bo namenjen izvajanju programov vrtca.
Občina Ormož (v nadaljevanju razpisovalec)
bo podelila stavbno pravico najugodnejšemu ponudniku (v nadaljevanju prevzemnik),
izbranemu v skladu s pogoji in merili iz
razpisne dokumentacije. Razpisovalec bo
podelil stavbno pravico za obdobje 15 let,
izbrani ponudnik pa bo v skladu s sklenjeno
pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice izvedel izgradnjo objekta (ca. 1.450 m2 novogradnje, ca. 200 m2 adaptacije neto površin
in ca. 150 m2 rušitev) s pripadajočo zunanjo
ureditvijo do konca novembra 2010.
4. Pogoji za sodelovanje pri javnem zbiranju: pri javnem zbiranju ponudb za podelitev stavbne pravice lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev stvarne pravice na nepremičnini
na območju Republike Slovenije po veljavnih predpisih.
5. Ponudba mora biti predložena na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili,
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati
razpisno dokumentacijo in k razpisni dokumentaciji priloženo projektno dokumentacijo
in ostale tehnične pogoje.
6. Nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice za obdobje 15 let se poravna
v enkratnem znesku na začetku obdobja.
Imetnika stavbne pravice bremenijo tudi vsi
stroški DDV, takse in vsi stroški vezani na
pridobitev projektne dokumentacije (PGD,
PZI, PID) in tehnične dokumentacije (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje) za
izgradnjo in opremo objekta.
7. Merilo za izbor prevzemnika bo najugodnejša najemnina za najem zgrajenega
objekta. Kolikor bo komisija razpisovalca
ocenila, da bi za dodelitev stavbne pravice
lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje,
bo med ponudniki izvedel pogajanja.
8. Predložitev ponudb: svojo ponudbo
morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti
z oznako »Ponudba – Ne odpiraj« in navedbo predmeta: »Podelitev stavbne pravice
za namen izgradnje vrtca«, kapacitete 11
vzgojnih enot s pripadajočo zunanjo ureditvijo na zemljiščih s parc. št. 651/1, 652,
653-del in 654/1-del k.o. Ormož ter navedbo pošiljatelja. Kuverto ponudniki vložijo v
sprejemni pisarni Občine Ormož (soba 14),
Ptujska cesta 6, 2270 Ormož ali pošljejo
po pošti na naslov: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, 2270 Ormož. Kot pravočasne bodo
veljale ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Ormož najkasneje do
torka 12. 1. 2010 do 10. ure. Ponudbi je potrebno priložiti garancijo za resnost ponudbe
v skladu z razpisno dokumentacijo.
9. Rok vezanosti ponudnikov na dane
ponudbe je do 28. 2. 2010.
10. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika: odpiranje ponudb bo javno v sejni sobi
Občine Ormož (soba št. 15), dne 12. 1. 2010
ob 13. uri. Pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala in ocenila komisija, ki jo bo
imenoval župan Občine Ormož. Komisija
bo izbrala prevzemnika stavbne pravice na
osnovi razpisanih meril. Izbrani prevzemnik
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mora v roku 15 dni od prejema obvestila o
izbiri in poziva k podpisu pogodbe, skleniti
pogodbo.
11. Omejitve razpisovalca v zvezi s postopkom: Občina Ormož si pridržuje pravico,
da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske
odgovornosti.
12. Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletni strani www.ormoz.si, lahko pa se
tudi osebno prevzame (po predhodni najavi)
v sprejemni pisarni Občine Ormož, v času
uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
13. Informacije o javnem zbiranju ponudb lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Občini Ormož, kontaktna oseba: Mateja
Zemljak, faks 02/741-53-31, elektronska pošta: mateja.zemljak@ormoz.si.
Občina Ormož
Št. 130/09
Ob-8382/09
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331
Nazarje, 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. 14/07 in 84/07) ter Letnega načrta prodaje nepremičnega premoženja za
potrebe Občine Nazarje v letu 2009 (sprejet
na 23. seji občinskega sveta, dne 22. 10.
2009), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, tel.
03/839-16-00; faks 03/839-16-15, e-pošta:
obcina@nazarje.si.
2. Predmet prodaje: predmet prodaje je
11 komunalno opremljenih zemljišč (gradbenih parcel) v Industrijsko obrtni coni Prihova, namenjenih gradnji poslovnih prostorov.
Parcele, ki so označene s črko A in B je
možno združiti.
Prodajajo se naslednje gradbene parcele:
– P2 – A v skupni izmeri 2.407 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 1186/16, v izmeri
11 m2, parc. št. 64/11, v izmeri 2.371 m2 in
parc. št. 47/88, v izmeri 25 m2, vse k.o.
Prihova,
– P2 – B v skupni izmeri 2.808 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/10, v izmeri
1.048 m2, parc. št. 47/87, v izmeri 1.388 in
parc. št. 47/87, v izmeri 372 m2, vse k.o.
Prihova,
– P3 – A v skupni izmeri 2.350 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/12, v izmeri
715 m2 in parc. št. 47/99, v izmeri 1.635 m2,
obe k.o. Prihova,
– P3 – B v skupni izmeri 2.350 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 47/89, v izmeri 2.253 m2 in parc. št. 1200/65, v izmeri
97 m2. obe k.o Prihova,
– P4 – B v skupni izmeri 2.715 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/15, v izmeri
292 m2, parc. št. 47/93, v izmeri 1.075 m2,
parc. št. 46/2, v izmeri 621 m2, parc.
št. 47/92, v izmeri 81 m2, parc. št. 1200/64,
v izmeri 203 m2 in parc. št. 47/11, v izmeri
443 m2, vse k.o. Prihova,
– P5 – A v skupni izmeri 2.395 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/17, v izmeri
1.258 m2, parc. št. 47/97, v izmeri 882 m2,
parc. št. 46/5, v izmeri 255 m2, vse k.o.
Prihova,
– P5 – B v skupni izmeri 2.123 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 46/4, v izmeri

506 m2, parc. št. 100/66, v izmeri 197 m2,
parc. št. 47/96, v izmeri 1.420 m2, vse k.o.
Prihova,
– P6 – v skupni izmeri 3.669 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 47/104, v izmeri
1.006 m2, 47/122, v izmeri 2.663 m2, obe
k.o. Prihova,
– P7 – A v skupni izmeri 1.905 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 47/105, v izmeri
800 m2, parc. št. 47/124, v izmeri 1.105 m2,
obe k.o. Prihova,
– P7 – B v skupni izmeri 1.833 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 47/106, v izmeri 1.008 m2 in parc. št. 47/125, v izmeri
825 m2, obe k.o. Prihova,
– P8 – v skupni izmeri 2.951 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 1200/61, v izmeri
37 m2, parc. št. 47/108, v izmeri 2.773 m2 in
parc. št. 47/127, v izmeri 141 m2, vse k.o.
Prihova.
Nepremičnine so locirane v k.o. Prihova v tako imenovani Prihovski gmajni, ki
leži ob regionalni cesti Radmirje – Mozirje.
Zemljišča so namenjena proizvodni in storitveni dejavnosti. So komunalno urejena.
Dokončana je gradnja I. faza komunalne
ureditve kar pomeni, da je zgrajeno cestno
omrežje (v makadamski izvedbi), vodovodno
omrežje, toplovodno omrežje, kanalizacijsko
omrežje (meteorna kanalizacija z razbremenilnimi bazeni, fekalna kanalizacija), elektro
in TK omrežje. Asfaltiranje cestnih površin
bo izvedeno v letu 2010.
Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnino v stanju,
kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
3. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v
roku 15 dni po zaključku postopka javnega
zbiranja ponudb.
4. Izklicna cena
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje
znaša:
– P2 – A izklicna cena je 156.455,00 €,
– P2 – B izklicna cena je 182.520,00 €,
– P3 – A izklicna cena je 152.750,00 €,
– P3 – B izklicna vena je 152.750,00 €,
– P4 – B izklicna cena je 176.475,00 €,
– P5 – A izklicna cena je 155.675,00 €,
– P5 – B izklicna cena je 137.995 €,
– P6 – izklicna cena je 238.485 €,
– P7 – A izklicna cena je 123.825,00 €,
– P7 – B izklicna cena je 119.145,00 €,
– P8 – izklicna cena je 191.815,00 €.
V ceni ni zajet 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajalec nosi stroške sestave in notarske overitve prodajne pogodbe.
Stroške vpisa iz prodajne pogodbe na
ime kupca, nosi kupec.
5. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano
za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu
prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Nazarje. Kupec je
po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost
nepremičnine po ponujeni ceni vključno z
davkom na dodano vrednost. Plačilo celotne
kupnine (vrednosti) nepremičnine v roku, ki
je določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
Po plačilu celotne kupnine se opravi zemljiškoknjižni prenos. Predlog za vpis v zemljiško knjigo poda kupec.
6. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo plačati varščino v višini 10% ponujene cene za zemljišče
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na podračun Občine Nazarje, št. 012830100018921, odprt pri Upravi za javna plačila Žalec z navedbo »plačilo varščine za IOC
Prihova«. Vplačana varščina se izbranemu
ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 8 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika. Kolikor ponudnik, ki je uspel na
razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina
Nazarje obdrži plačano varščino.
7. Pisna ponudba mora vsebovati:
Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 1).
Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od
izhodiščne cene.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
8. Veljavnost ponudbe: ponudba mora
biti veljavna še 45 dni po preteku roka za
odpiranje ponudb.
9. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora
biti dostavljena na naslov: Občina Nazarje,
Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje z oznako
»Ponudba za nakup parcel v IOC Prihova
– Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v
zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno
30. decembra 2009, do 11. ure.
10. Kraj in čas odpiranja ponudb
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje nepremičnin bo odprla in pregledala
pravočasne ponudbe v sredo 30. decembra
ob 12. uri, v prostorih Občine Nazarje.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka o čemer bodo ponudniki
pisno obveščeni. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma s pooblastilom ponudnika.
11. Merilo za izbor: izbran bo ponudnik,
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Ponudnike, ki bodo podali
enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval k oddaji nove ponudbe. Po
prejemu novih ponudb bo prodajalec izbral
najugodnejšega ponudnika.
12. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je
izključena. Prodajalec oziroma Komisija lahko postopek zbiranja ponudb prodaje ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrne vplačana varščina brez
obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo
ponudniki pisno obveščeni.
13. Ogled nepremičnin in informacije
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom
nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Nazarje pri Jožefi Ribežl, tel. 03/839-16-00. Ogled gradbenih
parcel je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Nazarje: http://www.nazarje.si,
http://www.ioc-prihova.si v pisni obliki pa jih
ponudniki lahko prevzamejo v tajništvu Občine Nazarje.
Občina Nazarje

Št. 411-32/2009

Št.
Ob-8385/09

Mestna občina Novo mesto na podlagi
29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07; v nadaljevanju ZSPDPO),
Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07; v nadaljevanju: Uredba) ter v skladu s posamičnim programom razpolaganja št. 411-32/2009, z dne 14. 12. 2009
objavlja
javni poziv
za oddajo ponudb za pridobitev stavbne
pravice za izvedbo projekta »Poslovni
objekt s parkirno hišo ob Zdravstvenem
domu Novo mesto« po metodi zbiranja
ponudb
1. Ime in sedež lastnika zemljišč: Mestna
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo
mesto, ki jo zastopa župan Alojzij Muhič.
2. Opis predmeta javnega poziva za pridobitev stavbne pravice
Z javnim pozivom se ponudnike vabi k
oddaji ponudbe za pridobitev stavbne pravice, zaradi izvedbe projekta »Izgradnja garažne hiše s poslovnimi prostori na območju
UN Zdravstveni kompleks Novo mesto« na
zemljiščih v lasti Mestne občine Novo mesto.
Stavbna pravica je pravica na podlagi
katere lahko upravičenec zgradi objekt in
ima v lasti zgradbo nad in pod zemljiščem,
in sicer na delu zemljišča:
– s parcelno št. 636, v izmeri 1.026 m2,
– s parcelno št. 637, v izmeri 877 m2,
– s parcelno št. 638, v izmeri 402 m2,
– s parcelno št. 639, v izmeri 554 m2,
– s parcelno št. 643, v izmeri 3.528 m2,
– s parcelno št. 646, v izmeri 3.789 m2,
– s parcelno št. 647, v izmeri 1.293 m2,
– s parcelno št. 648/1, v izmeri 1.138 m2,
– s parcelno št. 650/1, v izmeri 3.958 m2,
– s parcelno št. 651/1, v izmeri 726 m2,
vse k.o. Kandija.
Skupna površina izvrševanja stavbne
pravice na zgoraj naštetih parcelah je določena z Ureditvenim načrtom Zdravstveni kompleks Novo mesto (Uradni list RS,
št. 48/08, v nadaljevanju: UN) in znaša
4.773,00 m2.
Namen podelitve stavbne pravice je izgradnja poslovnega objekta s parkirno hišo
ob Zdravstvenem domu Novo mesto, skladno z UN.
3. Vrsta pravnega posla
Predmet javnega poziva je pridobitev
stavbne pravice.
Podlaga za nastanek stavbne pravice je
pogodba o ustanovitvi stavbne pravice pri
čemer pa stavbna pravica dejansko nastane
šele z vpisom v zemljiško knjigo.
4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je enako seštevku:
– ocene komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremljenost za predviden poslovni objekt s parkirno hišo v višini
530.000,00 EUR in
– ocenjene vrednosti stavbne pravice za
potrebe tega javnega poziva, ki je na dan
14. 12. 2009 ocenjena v višini 50.000,00
EUR/leto, kar predstavlja minimalni pogoj
občine.
Izhodiščno nadomestilo predstavlja izklicno ceno v postopku pridobivanja ponudb.
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Imetnik stavbne pravice bo del nadomestila za stavbno pravico, to je prvi letni obrok
nadomestila, v višini 50.000,00 EUR plačal
pred izdajo gradbenega dovoljenja, preostali
del nadomestila pa v 29 letnih obrokih, pri
čemer letni obroki nadomestila zapadejo v
plačilo vsako naslednje leto na dan 31. 3. in
se plačujejo za tekoče leto.
V letno izhodiščno nadomestilo je vključen davek na dodano vrednost.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo
za izbor ponuditi:
– najmanj 400 parkirnih mest,
– najmanj 1500 m2 poslovnih površin,
– in čim višje nadomestilo, vendar najmanj v višini izhodiščnega nadomestila za
podelitev stavbne pravice.
Način in plačilo nadomestila predstavlja
bistveno sestavino pogodbe.
Skrajni rok za pridobitev uporabnega dovoljenja je dvanajst mesecev od podpisa
pogodbe o podelitvi stavbne pravice.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi
ponudbami ponudita enako ponudbo glede
na merila, se med njima, skladno z 29. členom ZSPDPO, izvede pogajanja.
5. Čas trajanja in prenehanje stavbne
pravice
Stavbna pravica se po tem javnem pozivu dodeli za 30 let.
Po preteku pogodbe o stavbni pravici je
imetnik stavbne pravice dolžan, v primeru,
če med strankama ne pride do drugačnega
dogovora, izročiti lastniku nepremičnine v
prvotnem stanju, to je v stanju kot jih je
prevzel.
6. Podrobnejše informacije in ogled
nepremičnine, ki je predmet javnega poziva: nepremičnine, ki so predmet podelitve
stavbne pravice, si je mogoče ogledati po
predhodnem dogovoru z mag. Sašem Murtičem, tel. 39-39-248 ali 041/556-506. Vse
podrobnejše informacije z zvezi z ogledom
se lahko naslovi na elektronski naslov: saso.
murtic@novomesto.si.
7. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 5.000,00 EUR na transakcijski račun proračuna občine, št. SI56 0128 5010 0015 234
z navedbo namena »plačilo varščine stavbna
pravica«. Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku roka
veljavnosti ponudb oziroma po podpisu pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik
ne podpiše pogodbe o ustanovitvi stavbne
pravice v roku 30 dni od poziva, se vplačana
varščina zadrži, stavbna pravica pa se ponudi drugemu najugodnejšemu ponudniku.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – ponudba za stavbno
pravico poslovni objekt s parkirno hišo ob
Zdravstvenem domu Novo mesto«, najpozneje do 8. 1. 2010, do 12. ure v vložišču
Mestne občine Novo mesto na naslovu: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, Slovenija
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in obrazci, vključno z dokazilom o vplačilu varščine. Vsi obrazci morajo
biti podpisani s strani osebe, ki je zakoniti
zastopnik ponudnika, datirani in žigosani.
Priloge, ki so obvezni sestavni del ponudbe
so navedene pod točko 4. razpisne dokumentacije.
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Zainteresirani ponudniki lahko po predhodni najavi pri Sašu Murtiču prevzamejo
razpisno dokumentacijo tudi osebno v vložišču Mestne občine Novo mesto na naslovu:
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, vsak
delovni dan v času uradnih ur, do izteka
razpisnega roka. Ostali podatki o nepremičninah, investicijski dokumentaciji investicijskega projekta (DIIP) so na istem naslovu
dostopni kot informacija javnega značaja.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Razpisna dokumentacija bo posredovana na poziv zainteresiranih ponudnikov na
zaprošeni elektronski naslov.
8. Drugi pogoji
Na javni poziv se lahko prijavijo fizične
in pravne osebe. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o vplačilu varščine v višini
5.000,00 EUR.
Stavbno pravico lahko pridobi pravna
oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali
fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko pridobijo stavbno
pravico tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora
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(EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po
pravu teh držav, fizične osebe, državljani
teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična
oseba ob pogoju vzajemnosti.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem pozivu in razpisni dokumentaciji.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnino z vsemi bremeni.
Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika bo moral izbrani ponudnik v
roku 30 dni od dneva poziva skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, sicer se
šteje, da je od ponudbe odstopil.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
3 mesece od dneva zaključka razpisnega
roka.
9. Postopek po odpiranju ponudb
Odpiranje ponudb bo javno, pri čemer
se vsebina prispelih ponudb v skladu z drugo točko prvega odstavka 6. člena Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja
(Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06
– ZDavP-2) obravnava kot poslovno skrivnost.

Odpiranje ponudb bo izvedeno dne 8. 1.
2010 ob 13. uri, na naslovu Seidlova cesta
1, v sejni dvorani v drugem nadstropju.
Ponudbe bodo po poteku razpisnega
roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru,
da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik
pozvan na dopolnitev. Kolikor ponudnik v
postavljenem roku ne dopolni ponudbe se
vloga takega ponudnika zavrže.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 30 dni po dnevu odpiranja ponudb.
10. Pristojni organi: pristojni organ za
vodenje postopka javnega poziva je komisija imenovana s strani župana. Na podlagi
izvedenega javnega poziva sprejme sklep o
izbiri imetnika stavbne pravice župan.
11. Negativna pogodbena klavzula: Mestna občina Novo mesto lahko kadarkoli
ustavi postopek oddaje stavbne pravice in
sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega poziva.
Mestna občina Novo mesto
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Št.

Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-7/2007/28
Ob-8310/09
V register političnih strank se pri politični
stranki Zares – nova politika, s skrajšanim
imenom Zares in s sedežem v Ljubljani,
Župančičeva ulica 8 ter z matično številko:
1030159, vpiše sprememba statuta stranke.
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2009
Ob-7390/09
V evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Izola se pri zap. št. 26 vpiše dne
30. 10. 2009 sprememba imena in sedeža
sindikata, in sicer: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Srednje zdravstvene šole Izola - Sindacato educazione, istruzione, scienza e
cultura Slovenia Scuola media sanitaria
Isola, Polje 41, Izola.
Kratko ime: SVIZ Srednje zdravstvene
šole Izola.
Št. 101-2/2009 1304
Ob-7541/09
Iz evidence statutov sindikata se izbriše Sindikat kovinske in elektroindustrije
Slovenije, Sindikalna podružnica PRIMAT
PE Ormož, Hardek 34, Ormož.
Upravna enota Ormož preneha hraniti pravila sindikata, ki se nahajajo v evidenci statutov sindikata pod zaporedno številko 36.
Dodeljena mu je bila matična številka
Statističnega urada Republike Slovenije-5988683.
Št. 101-1/2009
Ob-7824/09
Naziv sindikata ZSSS, Sindikat Imgrad
Ljutomer, Ormoška cesta 46, vpisanega v
evidenco pravil sindikata pod zaporedno

številko 23 z dne 23. 4. 1993, se na novo
glasi: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat Ultramarin Ljutomer, skrajšano ime: Sindikat Ultramarin Ljutomer,
sedež: Babinska cesta 5, 9240 Ljutomer.
Št. 101-4/2009-2
Ob-7872/09
Pravila organizacije Sindikata Frizerstvo Sežana, s sedežem v Sežani, Kolodvorska ulica 2a, ki se hranijo na Upravni
enoti Sežana, na podlagi odločbe št. 02419/93-3 z dne 12. 5. 1993 in so vpisana v
evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 19
z dne 6. 5. 1993, se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-6/2009
Ob-8028/09
Upravna enota Radlje ob Dravi, Oddelek
za okolje, kmetijstvo in občo upravo, sprejme v hrambo Pravila Sindikata vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Glasbene šole Radlje ob Dravi, pod
zaporedno številko registra 2/2009.
Z dnem izdaje odločbe o hrambi teh pravil, postane sindikat pravna oseba.
Št. 101-6/2009
Ob-8029/09
Sindikatu vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Sindikat Osnovne šole Antona Globočnika, Postojna, ki je vpisan v

evidenco hrambe statutov sindikatov pri
Upravni enoti Postojna pod zap. št. 18/93,
se spremeni naziv tako, da se glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture Slovenije, Sindikat Osnovne šole
Antona Globočnika, Postojna.
Št. 101-2/2009-2
Ob-8045/09
1. Pravila sindikata z imenom: Sindikat
družbe Kovinar d.o.o. Jesenice, Neodvisnost, KNSS, s sedežem Spodnji Plavž
6, 4270 Jesenice, ki so bila sprejeta na
ustanovnem zboru sindikata dne 11. 11.
2009, se vzame v hrambo na Upravni enoti
Jesenice.
2. Pravila se vpišejo v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 80.
Št. 101-7/2009-0413-3
Ob-8046/09
Spremeni se ime Sindikata zdravstva
in socialnega varstva Slovenije Reševalne
službe Koroške, s sedežem na Ravnah na
Koroškem, Ob Suhi 11a, tako, da se odslej
glasi: Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije, Sindikat zdravstveno
reševalnega centra Koroške.
Sprememba imena sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Ravne na Koroškem, pod zaporedno
številko 42, dne 20. 11. 2009.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-8308/09
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Hopla, Dnevnik Online, Moj dom, Denar IN, Antena, Nika, Moje zdravje, Razvedrilo, Razvedrilo za mlade, Mini razvedrilo,
Modro Razvedrilo, Humor v sliki – tematske slikovne križanke, Maksi razvedrilo,
Posebna izdaja Razvedrila – Letni časi,
Posebna izdaja Razvedrila – Zvezde, Tematske slikovne križanke, Moj otrok, Senior, Trič trač razvedrilo, Naj naj naj Razvedrilo.
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba, d.
d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
pet (5) odstotni delež kapitala ali najmanj
pet (5) odstotni delež upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic:
– DZS, d. d., Dalmatinova 2, Ljubljana
– 44,13%,

– Styria Media International AG, Schonaugasse 64, Graz – 25,74%,
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljubljana – 10,11%,
– Mediji DZS, d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana – 6,92%,
– ČZP Večer, d. d., Svetozarevska ulica
14, Maribor – 6,52%.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave mag. Branko Pavlin.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Bojan Petan – predsednik, namestnik predsednika Marjan Božnik, člani Simon Bilanče,
mag. Robert Krajnik, Dejan Kovač, dr. Klaus
Schweighofer.
Ob-8313/09
»1. Ime medija: Rehabilitacija, revija o
rehabilitaciji.
2. Izdajatelj: Univerzitetni rehabilitacijski
inštitut Republike Slovenije – Soča, Ljubljana, Linhartova 51.

3. Ime, priimek in stalno bivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5%
delež kapitala ali najmanj 5% delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana.
4. Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja in nadzornega organa izdajatelja:
Direktor inštituta: Robert Cugelj.
Svet inštituta: Dragica Bac, Anton Gradišek, Roman Jakič, Tanja Mate, Zdenka
Pihlar, Martin Toth, Cveto Uršič«.
Ob-8353/09
Izdajatelj medijev: Gloss Slovenija, Gloss
Hrvaška, Gloss Ekspres: Image management d.o.o., Jamova 19, 1000 Ljubljana.
Lastnik: Veronika Hegeduš, Jamova 19,
1000 Ljubljana (50% lastniški delež), Tedeja
Hegeduš, Jamova 19, 1000 Ljubljana (50%
lastniški delež).
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Objave gospodarskih družb
Ob-8307/09
Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, v
postopku sodnega preizkusa denarne odpravnine po 388. členu Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju (ZGD-1UPB3) na podlagi 613. člena ZGD-1-UPB3
objavlja:
Udeleženci postopka so dne 15. 12.
2009 pred Okrožnim sodiščem v Kranju
sklenili naslednjo poravnavo:
1. Novodoločena denarna odpravnina
ob prenosu delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja SAVA, družba za
upravljanje in financiranje, d.d., Škofjeloška
cesta 6, Kranj znaša 9,00 EUR na delnico.
2. Glavni delničar SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Škofjeloška cesta 6, Kranj, se obveže, da bo v roku 30
dni od dneva sklenitve te poravnave, vsem
manjšinskim delničarjem doplačal razliko
med že dobljeno odpravnino, ki je bila določena na skupščini družbe Naravni park
Terme 3000, Moravske toplice, d.d., dne
19. 11. 2007, v višini 8,29 EUR za delnico,
in s to poravnavo novodoločeno denarno
odpravnino v višini 9,00 EUR, tako da glavni
delničar izplača še po 0,71 EUR za vsako
delnico manjšinskih delničarjev.
3. Nasprotni udeleženec je dolžan v roku
30 dni od dneva sklenitve te sodne poravnave, vrniti predlagateljici Danici Pukšič znesek stroškov, odmerjenih v skladu z odvetniško tarifo, v višini 6.000,00 EUR, skupnemu
zastopniku manjšinskih delničarjev, ki niso
prijavili terjatve, pa znesek 3.363,60 EUR.
Pri obeh zneskih je DDV že upoštevan.
4. S podpisom te sodne poravnave nimajo iz tega spora stranke ena proti drugi nobenih drugih terjatev niti iz naslova glavnice
niti iz naslova obresti po členu 612 ZGD-1
niti iz kakšnega drugega naslova in ne nobenih odškodninskih zahtevkov.
5. S podpisom te sodne poravnave dobi
sklenjena sodna poravnava lastnost pravnomočne sodne odločbe.
6. Ta sodna poravnava velja pod izvršbo.
Uprava Save, d.d.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-8309/09
Direktor družbe RITS Razvojno, inovacijsko in tehnološko središče Savinjske regije,
d.o.o. Celje, Kidričeva ulica 24, 3000 Celje,
matična številka: 1846841, davčna številka:
37025171, v skladu z določbami 520. člena
ZGD-1 objavlja sklepe o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, in sicer:
– osnovni kapital družbe, ki znaša
8.852.985,09 EUR se zmanjša za znesek
80.140,15 EUR in po zmanjšanju znaša
8.772.844,94 EUR,
– osnovni kapital družbe se dodatno
zmanjša za znesek 3.973.342,00 EUR in
po zmanjšanju znaša 3.782.524,42 EUR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala.
Direktor družbe poziva morebitne upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
RITS d.o.o. Celje
direktor Boris Klančnik

Sklici skupščin
Št. 4500355381
Ob-8334/09
Na podlagi 6.3. točke Statuta HIT, hoteli,
igralnice, turizem d.d., Nova Gorica, Delpinova 7/a, 5000 Nova Gorica, sklicuje uprava družbe na zahtevo nadzornega sveta
družbe
17. skupščino
HIT, hoteli, igralnice, turizem d.d.,
Nova Gorica,
ki bo dne 27. 1. 2010, ob 11. uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Delpinova 7/a, v
sejni sobi 3.12.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Veronika Jaš Kralj, ki je hkrati preštevalec glasov.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
Skupščini prisostvujeta pooblaščena revizorja družbe Plus revizija d.o.o Viktorija
Vehovec in Silvester Zaman.
2. Posebno revizorjevo poročilo, pripravljeno s strani posebnega revizorja revizijske družbe Plus revizija d.o.o. Trzin, glede
preveritve vodenja posameznih poslov družbe v obdobju zadnjih treh let, s posebnim
poudarkom na preveritvi sponzorskih pogodb, svetovalnih pogodb in poslov v zvezi z
investicijami v Beogradu, Umagu, Črni Gori
in Brčkem, v skladu s sklepom 15. skupščine družbe HIT hoteli, igralnice, turizem d.d.
Nova Gorica z dne 24. 3. 2009.
Predlog sklepa:
1. Skupščina delničarjev družbe HIT
hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica
se seznani s Posebnim revizorjevim poročilom pregleda vodenja posameznih poslov družbe HIT hoteli, igralnice, turizem,
d.d. Nova Gorica in Neodvisnim mnenjem
o pregledu vodenja posameznih poslov
družbe HIT hoteli, igralnice, turizem d.d.
Nova Gorica, pooblaščenih revizorjev Viktorije Vehovec in Silvestra Zamana družbe
Plus revizija d.o.o., pripravljene na podlagi
sklepa 15. skupščine družbe HIT hoteli,
igralnice, turizem d.d. Nova Gorica z dne
24. 3. 2009.
2. Skladno z določili 327. člena Zakona o gospodarskih družbah in izhajajoč iz
ugotovitev Posebnega revizorjevega poročila o pregledu vodenja posameznih poslov
družbe HIT hoteli, igralnice, turizem d. d.
Nova Gorica v obdobju od 1. 1. 2006 do

30. 4. 2009 z dne 3. 11. 2009, pooblaščenih revizorjev Viktorije Vehovec in Silvestra
Zamana družbe Plus revizija d.o.o., mora
uprava družbe v šestih mesecih od dneva
skupščine, vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov
družbe, ki je družbi nastala kot posledica
kršitve dolžnosti članov organov vodenja
in nadzora.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) ter svojo udeležbo
na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki
jo dostavijo upravi družbe najpozneje
do konca četrtega dne pred zasedanjem
skupščine.
Pravico do glasovanja na skupščini imajo
le delničarji, ki so imetniki navadnih delnic z
glasovalno pravico.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in
dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v
poslovni dokumentaciji družbe. Za udeležbo
na skupščini se delničarji, zakoniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z osebnim
dokumentom.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled v kabinetu uprave na sedežu
družbe Delpinova 7/a, Nova Gorica, vsak
delovni dan med 10. do 12. uro.
HIT d.d. Nova Gorica
uprava družbe

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

107 / 24. 12. 2009 /

Stran

3239

Zavarovanja terjatev
SV 3214/09
Ob-8288/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-3214/09 DK-230/09
z dne 7. 12. 2009, je bila nepremičnina –
ident. št. 1734-1334-29, k.o. Ježica, ki v naravi predstavlja stanovanje št. 32, v skupni
izmeri 43,77 m2, po podatkih GURS z neto
tlorisno površino 50,65 m2, v četrtem nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu
Mucherjeva ulica 10, v Ljubljani, vpisani v
vl. št. 1868, k.o. Ježica, in je last zastavitelja Ladič Dejana, rojenega 29. 3. 1973,
stanujočega Tržaška cesta 121, Ljubljana,
do celote, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 18. 11. 2009, sklenjene med njim kot
kupcem in Szabo Ilijo, Mucherjeva ulica 10,
Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v
korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, matična številka 5026237000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
50.000,00 EUR s pripadki, napram dolžniku
Ladič Dejanu, stanujoč Tržaška cesta 121,
Ljubljana.
SV 246/09-2
Ob-8289/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka
SV 246/09-2; DK 10/09 z dne 14. 12. 2009,
je bila nepremičnina – trgovski – poslovni
prostor, v pritličju, v izmeri 592,50 m2 in v
kleti, v izmeri 251,15 m2, v stanovanjsko-poslovni stavbi B Nova vas I, na naslovu Ulica
Staneta Severja 10A, 2000 Maribor, zgrajeni
na parceli številka 1620, katastrska občina
Spodnje Radvanje, do celote last dolžnika
– zastavitelja Engrotuš d.d., s sedežem Cesta v Trnovlje 10A, 3000 Celje; zastavljena
v korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
s sedežem Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnika Engrotuš d.d., v višini 5.000.000,00
EUR s pripadki in z zapadlostjo najkasneje
do vključno 29. 7. 2010.
SV 245/09-2
Ob-8290/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka
SV 245/09-2; DK 09/09 z dne 14. 12. 2009,
je bila nepremičnina – trgovski – poslovni
prostor v pritličju, v izmeri 592,50 m2 in v
kleti, v izmeri 251,15 m2, v stanovanjsko-poslovni stavbi B Nova vas I, na naslovu Ulica
Staneta Severja 10A, 2000 Maribor, zgrajeni
na parceli številka 1620, katastrska občina
Spodnje Radvanje, do celote last dolžnika –
zastavitelja Engrotuš d.d., s sedežem Cesta
v Trnovlje 10A, 3000 Celje; zastavljena v
korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s
sedežem Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
10.000.000,00 EUR s pripadki in z zapadlostjo najkasneje do vključno 29. 7. 2010.
SV 244/09-2
Ob-8291/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 244/09-2, DK 08/09 z dne 14. 12.
2009, je bila nepremičnina – trgovski – po-

slovni prostor v pritličju, v izmeri 592,50 m2
in v kleti, v izmeri 251,15 m2, v stanovanjsko-poslovni stavbi B Nova vas I, na naslovu Ulica Staneta Severja 10A, 2000 Maribor,
zgrajeni na parceli številka 1620, katastrska
občina Spodnje Radvanje, do celote last
zastavitelja Engrotuš d.d., s sedežem Cesta v Trnovlje 10A, 3000 Celje; zastavljena
v korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Tuš
Nepremičnine d.o.o. v višini 26.500.000,00
EUR s pripadki in z zapadlostjo najkasneje
do vključno 30. 7. 2019.
SV 808/09
Ob-8292/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Drage Intihar iz
Cerknice, opravilna številka SV 808/09 z
dne 15. 12. 2009, je bilo stanovanje številka
4, v skupni izmeri 75,90 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Velike Bloke 3A, 1385
Nova vas, stoječi na parceli številka 2005/1,
katastrska občina 1673 Velike Bloke, v lasti zastavitelja Modic Žiga, Metulje 6, 1385
Nova vas, na podlagi prodajne pogodbe številka 478-238/2009-3 z dne 24. 11. 2009
in zemljiškoknjižnega dovolila številka 478238/2009-6 z dne 25. 11. 2009, zastavljeno
v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, matična številka 5026237000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 27.440,00 EUR s pripadki,
ki zapade v plačilo najkasneje dne 28. 12.
2024.
SV 807/09
Ob-8293/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Drage Intihar iz
Cerknice, opravilna številka SV 807/09 z dne
15. 12. 2009, je bil posamezen dela stavbe s
številko dela stavbe 1676-701-1, ki se nahaja v stanovanjski stavbi, na naslovu Cerknica, Videm 2a, 1380 Cerknica, stoječi na parceli številka 543/4, katastrska občina 1676
Cerknica, v lasti zastaviteljice Soštarič Mirjane, Videm 2a, 1380 Cerknica, na podlagi
prodajne pogodbe številka 478-0104/2009,
sklenjene dne 11. 12. 2009, in zemljiškoknjižnega dovolila številka 478-0104/2009 z
dne 15. 12. 2009, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka
5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 52.000,00 EUR s pripadki, ki
zapade v plačilo dne 31. 12. 2029.
SV 1575/09
Ob-8294/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1575/09 z dne 16. 12.
2009, je bila zastavljena nepremičnina –
garsonjera z oznako G, v izmeri 27,75 m2,
ki se nahaja v III. nadstropju poslovno-stanovanjske hiše, na naslovu Slomškova ulica 33, Ljubljana, Ljubljana, stoječi na parc.
št. 2964 in parc. št. 2966, obe k.o. Tabor,
ki je last zastavitelja Mirnik Ivana, roj. 1. 6.
1949, Jenkova ulica 23, Celje, do celote,
na podlagi prodajne pogodbe št. 27-II/93,
sklenjene dne 3. 8. 1993. Nepremičnina
je zastavljena v korist upnice Banke Celje

d.d. Bančna skupina Banke Celje, Vodnikova ulica 2, Celje, matična št. 5026121000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
72.000,00 EUR s pripadki.
SV 1379/09
Ob-8335/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa, iz Ljubljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. 1379/09 z
dne 14. 12. 2009, je bilo trisobno stanovanje
v 4. etaži in shrambe v 2. etaži, v skupni izmeri 110,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi, na naslovu Wolfova 8, Ljubljana, z
določeno ident. št. na portalu GURS-a 1725523-4. Stanovanjska stavba stoji na parc.
št. 3156, 3157 in 3159 k.o. Ajdovščina, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastavitelja Praznik Miha, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 9. 7. 2009 in
aneksa k navedeni pogodbi z dne 10. 12.
2009 sklenjene s Pavlo Pevc kot prodajalko
zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse
d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična št. 2211254000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 100.000,00 EUR s pripadki.
SV 1019/09
Ob-8336/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 1019/09 z dne 17. 12.
2009, je bila nepremičnina, in sicer stanovanje številka 1, v izmeri 29,15 m2, ki se
nahaja v pritličju stanovanjskega bloka v
Domžalah, Miklošičeva ulica 2d, prej Ulica
Veljka Vlahovića 2d, stoječega na parcelni
številki 4024/5, stanovanjska stavba v izmeri
294 m2 in funkcionalni objekt v izmeri 13 m2,
ki je pripisana k vložku 3554, k.o. Domžale
in katerega lastnica do celote je na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 2. 2004
zastaviteljica Danica Lončarič zastavljeno v
korist upnice Banke Koper d.d., 6000 Koper,
Pristaniška 14, MŠ 5092221, v zavarovanje kreditne denarne terjatve upnika v višini
25.000,00 EUR s pripadki.
SV 1583/09
Ob-8337/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1583/09 z dne 17. 12.
2009, je bila zastavljena nepremičnina –
dvoinpolsobno stanovanje z ident. št. 1737769-8 v skupni izmeri 81,30 m2, v 4. etaži (3.
nadstropju) večstanovanjske stavbe, na naslovu Rozmanova ulica 7, Ljubljana, ki stoji
na parc. št. 3573, k.o. Tabor, ki je last zastavitelja Skenderović Šefketa, roj. 2. 1. 1962,
Ilirska ulica 16, Ljubljana, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 6. 2009 in
zemljiškoknjižnega dovolila z dne 15. 10.
2009. Nepremičnina je zastavljena v korist
upnice SKB Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična št. 5026237000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
91.000,00 EUR s pripadki.
SV 979/09
Ob-8338/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 979/09 z dne 18. 12.
2009, je nepremičnina z ident. št. dela stavbe 2100-893-7 – stanovanje št. 7, v 3. etaži
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stavbe Ulica Franca Rozmana Staneta 4,
Kranj, stoječe na parc. št. 883/4, k.o. Kranj, v
neto tlorisni površini 54,50 m2, v lasti Draga
Tadića Hafnarjeva pot 3, 4000 Kranj, in Milke
Tadić, Detelova ulica 1, 4000 Kranj, vsakega
do ½, na podlagi prodajne pogodbe z dne
14. 12. 2009, sklenjene s prodajalcema Olgo
Forstner in Francem Mrakom, zastavljeno
v korist upnice UniCredit Banke Slovenija
d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve višini 60.000,00 EUR, z obrestno
mero 6-mesečni Euribor, ki se zaokroži na
osminko navzgor + 2,40% p.a., z rokom vračila v 180 mesečnih anuitetah, od katerih
zadnja zapade 31. 12. 2024, z možnostjo
predčasne zapadlosti oziroma enostranske
odpovedi kreditne pogodbe s strani upnika,
z vsemi ostalimi pp. ter stroški, ki bi jih banka
imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 1535/09
Ob-8342/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1535/09 z dne 10. 12.
2009, je bila zastavljena nepremičnina – stanovanje št. 7, v izmeri 45,15 m2, v II. mansardi večstanovanjske hiše Topniška ulica
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35 F, Ljubljana, stoječi na parc. št. 1204/10
in parc. št. 1212/15, obe k.o. Bežigrad, ki je
last zastavitelja Janeza Polajnarja, roj. 3. 3.
1977, Topniška ulica 35 F, Ljubljana, do celote, na podlagi darilne pogodbe z dne 9. 4.
2009. Nepremičnina je zastavljena v korist
upnice SKB Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična št. 5026237000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
20.000,00 EUR s pripadki.
SV 740/09
Ob-8379/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek
iz Kočevja, opr. št. SV 740/09, DK 740/09 z
dne 21. 12. 2009, je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje z dne 21. 12. 2009, št. 3
v I. nadstropju, na naslovu Prešernova ulica
4, 1310 Ribnica, stanovanjska stavba stoji na parceli številka. 119/20, zkv 546 k.o.
Ribnica, last Banić Zlatka, roj. 15. 8. 1982,
stan. Prešernova ulica 4, 1310 Ribnica, v
korist posojilodajalke SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št.: 5026237,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
48.000,00 EUR, ki zapade v plačilo v roku
120 mesecev od zadnjega črpanja kredita,
zadnji obrok najkasneje do 18. 1. 2020.

SV 994/09

Ob-8380/09

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 994/09 z dne 21. 12.
2009, je nepremičnina z ident. št. dela stavbe 2122-108-105 – stanovanje z ident.
št. 105 v 4. etaži stavbe Planina 36, 4000
Kranj, stoječe na parc. št. 197/2 in parc.
št. 197/3, k.o. Huje, s št. stavbe 2122-108,
v neto tlorisni površini 75,18 m2, v lasti Erika
Drolca in Romane Potočnik, obeh Golnik
153, vsakega do ½, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 9. 12. 2009, sklenjene s
prodajalkama Tino Muraja in Natašo Lekaj,
zastavljeno v korist upnice UniCredit Banke
Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve višini 85.000,00
EUR, z obrestno mero 6-mesečni Euribor,
ki se zaokroži na osminko navzgor + 2,20%
p.a., z rokom vračila v 240 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade 30. 11. 2029,
z možnostjo predčasne zapadlosti oziroma
enostranske odpovedi kreditne pogodbe s
strani upnika, z vsemi ostalimi pp. ter stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem
vračila terjatve.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 98/2009
Os-7989/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, Centralnega oddelka za
verodostojno listino, opr. št. VL 76461/2009
z dne 5. 6. 2009, ki je 18. 6. 2009 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr.
št. IZV 437/2009 z dne 28. 8. 2009, bila
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, to je dvosobno stanovanje, št. 5, v
I. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Ulica Viktorja Kejžarja 37, Jesenice,
v izmeri 57,82 m2, vl. št. 772, k.o. Jesenice,
parc. št. 1122, last dolžnice Safete Smajlovič, v korist upnika JEKO-IN d.o.o., Jesenice, Titova 51, Jesenice, zaradi izterjave
1.213,36 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 27. 11. 2009
In 211/2008
Os-7990/09
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
izvršilni zadevi upnika Terca d.o.o. Šentrupert, Šentrupert 124, zoper dolžnico Melito
Božič, Klemenčičeva 3, Novo mesto, zaradi
izterjave 280,87 EUR s pp na podlagi sklepa opr. št. In 211/2008 z dne 2. 12. 2008,
po izvršitelju Nikoli Trifunoviću dne 3. 11.
2009 zarubilo nepremičnino, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, in sicer stanovanje številk
17, v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe
v Novem mestu, na naslovu Klemenčičeva
ulica 3, v bruto in neto izmeri 49,30 m2, last
dolžnice Melite Božič.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 25. 11. 2009
In 217/2008
Os-7991/09
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnika Terca d.o.o. Šentrupert,
Šentrupert 124, Šentrupert, zoper dolžnico
Ivanko Špelko, Klemenčičeva 3, Novo mesto, zaradi izterjave 119,49 EUR s pp na
podlagi sklepa opr. št. In 217/2008 z dne
3. 12. 2008 zarubilo nepremičnino, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje
št. 13, v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe v Novem mestu, na naslovu Klemenčičeva ulica 3, v bruto in neto izmeri 48,00 m2,
last dolžnice Ivanke Špelko.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 25. 11. 2009
In 209/2008
Os-7992/09
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnika Terca d.o.o. Šentrupert,
Šentrupert 124, Šentrupert, zoper dolžnico
Melito Božič, Klemenčičeva 3, Novo mesto,
zaradi izterjave 115,62 EUR s pp na podlagi sklepa opr. št. In 209/2008 z dne 2. 12.
2008, po izvršitelju Nikoli Trifunoviću dne
3. 11. 2009 zarubilo nepremičnino, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje
št. 17, v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe v Novem mestu, na naslovu Klemenčiče-

va ulica 3, v bruto in neto izmeri 49,30 m2,
last dolžnice Melite Božič.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 27. 11. 2009
In 212/2008
Os-7993/09
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnika Terca d.o.o. Šentrupert,
Šentrupert 124, Šentrupert, zoper dolžnico
Melito Božič, Klemenčičeva 3, Novo mesto,
zaradi izterjave 406,57 EUR s pp na podlagi sklepa opr. št. In 212/2008 z dne 2. 12.
2008, po izvršitelju Nikoli Trifunoviću dne
3. 11. 2009 zarubilo nepremičnino, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje
št. 17, v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe v Novem mestu, na naslovu Klemenčičeva ulica 3, v bruto in neto izmeri 49,30 m2,
last dolžnice Melite Božič.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 25. 11. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 29296/2007
Os-6580/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lidije Marič,
Linhartova cesta 94, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, ident.
št. 24.E, samska soba št. 2, s kletjo v etaži
1, 15, vl. št. 4114/24, k.o. Bežigrad, Linhartova 94, Ljubljana, dne 25. 5. 2009, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1203/7, z dne
2. 9. 1993, glede nepremičnine stanovanja
št. 2, v 6. nadstropju v stanovanjski hiši
na Linhartovi 94 v Ljubljani, sklenjena med
prodajalcem Občino Ljubljana – Bežigrad,
Linhartova 13, Ljubljana, in kupovalko Ido
Jelenc, Linhartova 94, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2009
Dn 9495/2008
Os-7264/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Petra Kovačiča, Topniška 25, 1000 Ljubljana in Damjane
Ferkulj, Kajuhova 3, Ivančna Gorica, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini stanovanje, št. 27, v 4. nadstropju, Topniška
ulica 25, Ljubljana, z ident. št. 27.E, podvl.
št. 3715/27, k.o. Bežigrad, dne 16. 10. 2009,
pod opr. št. Dn 9495/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne

29. 6. 1976 o prodaji stanovanja, št. 27, v
4. nadstropju, Topniška ulica 25, Ljubljana,
na parc. št. 1256/1, k.o. Bežigrad, ki je bila
sklenjena med strankama: Tomom Bevetek,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Petrom Kovačičem ter Lucijo Kovačič, roj. Nose, oba
Topniška 25/I, Ljubljana (kot kupcema).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2009
Dn 1029/2009
Os-7581/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mateja Marušiča, Tržaška cesta 121, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine na nepremičnini, stanovanje, št. 13, v 1. nadstropju, na naslovu
Tržaška cesta 121, Ljubljana, zdaj z ident.
št. 13.E, v podvl. št. 4204/15, k.o. Vič, dne
2. 10. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 466-499/91-LV z dne
24. 1. 1992, sklenjena med Občino Ljubljana Vič - Rudnik, Ljubljana, kot prodajalcem
in Zdenko Zdešar, Tržaška cesta 121, Ljub
ljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino stanovanje, št. 13, v 1. nadstropju, na
naslovu Tržaška cesta 121, Ljubljana, zdaj
z ident. št. 13.E, v podvl. št. 4204/15, k.o.
Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2009
Dn 5099/2008
Os-7583/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Practic d.o.o.,
ki ga zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na
nepremičnini z ident. št. 4.E, vpisani v podvložek št. 1994/4 in ident. št. 142.E, vpisani
v podvl. št. 1994/142, oboje v k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne 15. 9. 2009, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Občine Ljubljana   - Šiška, Celovška cesta 87, kot prodajalcem in
posameznimi etažnimi lastniki stavbe, na
naslovu Prušnikova ulica 3–15 v Ljubljan,
kot kupci, za hišniška stanovanja ter skupne prostore, v izmeri 74,40 m2, in sicer
zdaj z ident. št. 4.E, vpisani v podvložek
št. 1994/4, in ident. št. 142.E, vpisani v pod-
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vl. št. 1994/142, oboje v k.o. Šentvid nad
Ljubljano, na naslovu Prušnikova ulica 3–15
v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2009
Dn 4057/2008
Os-7584/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ksenije Kurent, Vikrče 11, Ljubljana – Šmartno, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. 18.E, stanovanje št. 18, v 3. etaži, v
podvl. št. 4154/17, k.o. Bežigrad, dne 16. 9.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 83/77-02/57 z dne  21. 3.
1977, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje, Taborska 13, kot prodajalcem in Viktorjem Petkovškom, Miro
Petkovšek, Vidom Petkovškom ter Markom
Petkovškom, vsi Ilirska 6, Ljubljana, kot kupci, in sicer za stanovanje, št. ¸8, v I. nadstropju, zdaj z ident. št. 18.E, vpisano v podvl.
št. 4154/17, k.o. Bežigrad;
– darilne pogodbe z dne 9. 2. 1988,
sklenjene med Viktorjem Petkovškom, Miro
Petkovšek, Ilirska 6, Ljubljana ter Markom
Petkovškom, Kumrovška 9, Ljubljana, kot
darovalci in Vidom Petkovškom, Ilirska 6,
Ljubljana, kot obdarjencem, in sicer za stanovanje št. 18, v I. nadstropju, zdaj z ident.
št. 18.E, vpisano v podvl. št. 4154/17, k.o.
Bežigrad;
– prodajne pogodbe z dne 12. 2. 1988,
sklenjene med Vidom Petkovškom, Ilirska
6, Ljubljana, kot prodajalcem in Markom
Janežičem, Tomažičeva 36, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za stanovanje, št. 18, v I.
nadstropju, zdaj z ident. št. 18.E, vpisano v
podvl. št. 4154/17, k.o. Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 3.
1992, sklenjene med Markom Janežičem,
Tomažičeva 36, Ljubljana, kot prodajalcem
in Bogomirjem Dolenškom, Pernetova ulica
11, Trzin, in sicer za stanovanje št. 18 v I.
nadstropju, zdaj z ident. št. 18.E, vpisano v
podvl. št. 4154/17, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2009
Dn 6461/2008
Os-7585/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aleša Pavlina,
Škofjeloška cesta 15, Medvode, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 12.E, vpisani v podvložek
št. 1540/12, v k.o. Preska, dne 15. 9. 2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
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št. 77-5492, z dne 24. 1. 1977, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Megrad
Ljubljana, Celovška c. 136, kot prodajalcem
in Martino in Nikolajem Modicem iz Ljubljane, Kogojeva ulica 10, kot kupcema, in sicer
za stanovanje, št. 12, v II. nadstropju stanovanjske stavbe v Medvodah, Škofjeloška cesta 15, z ident. št. 12.E, vpisani v podvložek
št. 1540/12, v k.o. Preska.
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 5. 11. 2009
Dn 1283/2009
Os-7586/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Eve Lasič, Vojkova 47, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine na nepremičnini, stanovanju, št. 18, v
III. nadstropju, na naslovu Hubadova ulica
20, Ljubljana, zdaj z ident. št. 17.E, v podvl.
št. 1476/17, k.o. Brinje I, dne 2. 10. 2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja neznanega datuma, sklenjena med Občino Ljubljana Center, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana,
kot prodajalcem in Florjano Kraševec, Hubadova ulica 20, Ljubljana, kot kupcem, in
sicer za nepremičnino, stanovanje, št. 18, v
III. nadstropju, na naslovu Hubadova ulica
20, Ljubljana, zdaj z ident. št. 17.E, v podvl.
št. 1467/17, 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 5. 11. 2009
Dn 1013/2009
Os-7587/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Viljema Slamnika, Šared 4a, Izola, ki ga zastopa odvetnik
Aleš Avbreht iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine na nepremičnini, parc.
št. 185/9, v vl. št. 1332, k.o. Dravlje, dne 2.
10. 2009, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o premoženjskih pravicah in obveznostih neznanega datuma, sklenjena med
Stanovanjsko zadrugo »Šigrad«, Ljubljana,
Vodnikova 284, Ljubljana, kot  prodajalcem
in Viljemom Slamnikom, Šared 4a, Izola,
kot kupcem, in sicer za nepremičnino, parc.
št. 185/9, v vl. št. 1332, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2009

Dn 863/2009
Os-7588/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mojce Šorn,
Pavšičeva ulica 4, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Ksenija Ocvirk, Štihova 14,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pri nepremičnini, stanovanju št. 30 v 3.
nadstropju, na naslovu Pavšičeva ulica 4,
Ljubljana, sedaj ident. št. 59.E in 60.E v
podvl. št. 735/31, k.o. Zgornja Šiška, dne
2. 10. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 10. 9. 1975, sklenjene med Gradbenim podjetjem Megrad,
Ljubljana, Celovška c. 136, Ljubljana, kot
prodajalcem in Jožetom Šornom in Teodoro
Šorn, oba iz Ljubljane, Tovarniška ul. 3, kot
kupcema, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 30 v 3. nadstropju, na naslovu
Pavšičeva ulica 4, Ljubljana sedaj ident.
št. 59.E in 60.E v podvl. št. 735/31, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2009
Dn 31282/2008
Os-7592/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mrovlje Pečnik
Mirje, Vodnikova cesta 36, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnik Marko Kosmač, Trdinova
ulica 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 300
v 6. etaži, na naslovu Vodnikova cesta 36,
Ljubljana, z ident. št. 30.E, vpisano v podvl.
št. 2332/30, k.o. Spodnja Šiška, dne 18. 9.
2009, pod opr. št. Dn 31282/2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 04/04-466-237/91
z dne 6. 11. 1991, sklenjene med Občino
Ljubljana Šiška (kot prodajalcem) in Svete Markom, Vodnikova c. 36, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 30.E, vpisano v podvl. št. 2332/30,
k.o. Spodnja Šiška;
– prodajne pogodbe z dne 7. 11. 1994,
sklenjene med Svete Markom (kot prodajalcem) in Koderman Marto in Koderman Milanom Petrom, Marije Brejca 16, Kamnik (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 30.E, vpisano v podvl. št. 2332/30,
k.o. Spodnja Šiška;
– prodajne pogodbe z dne 30. 7. 2004,
sklenjene med Koderman Marto in Koderman Milanom Petrom (kot prodajalcema)
in Mrovlje Pečnik Mirjo, Podpeška cesta
66, Brezovica pri Ljubljani (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 30.E,
vpisano v podvl. št. 2332/30, k.o. Spodnja
Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
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– pogodbe o nakupu garaže, neznanega
datuma, sklenjene med PZ Gipiss Ljubljana in Maksimovski Marijo, za garažni boks
št. 40 v Drenikovi ulici,
– kupne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Maksimovski Marijo in Kravos Sonjo, Brodarjev trg 11, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2009

ka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 18. 12. 1972,
sklenjene med Perkolj Slavko, poročeno Petrovič, Kogojeva ul. 4, Ljubljana in Elektromedicina Ljubljana, za stanovanje v drugem
nadstropju v hiši Knezova ul. 18, Ljubljana,
vpisani v vl. št. 469, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 2009

Dn 31920/2007
Os-7718/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ugrinič Radeta,
Prušnikova 51, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 1 v II. nadstropju in pomožni prostor v kleti, na naslovu Prušnikova ulica 51,
Ljubljana, z ident. št. 4.E, vpisano v podvl.
št. 1163/4, k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne
22. 10. 2009, pod opr. št. Dn 31920/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z
dne 18. 4. 1983, sklenjene med Rehar Lidijo, Prušnikova 51, Ljubljana (kot prodajalko)
in Vidrih Rajkom, Hubadova 8, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 4.E, vpisano v podvl. št. 1163/4,
k.o. Šentvid nad Ljubljano.
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 10. 11. 2009

Dn 25287/2007
Os-7720/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Vilhar
Roberta in Mercina Katarine, oba Ziherlova
ul. 41, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 6003/16
– stanovanjska raba, z ident. št. 1722-4440016, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Ziherlova ulica 41, k.o. Trnovsko predmestje, dne
24. 9. 2009, pod opr. št. Dn 25287/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 371/79 z dne 10. 12. 1979,
sklenjene med Iskro biro za industrijski inženiring, Izvšrnim svetom skupščine SRS, Jugobanko Ljubljana, GP Tehnika, Ljubljansko
kulturno skupnostjo, Republiškim sekretariatom za notranje zadeve SRS, SIS za uresničevanje 10-letnega programa izgradnje
cestnega omrežja mesta Ljubljana, Skladom
združenih sredstev republiških organov za
stanovanjsko gradnjo Ljubljana, Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana
Vič Rudnik, Univerzo Edvarda Kardelja v
Ljubljani, Upravo javne varnosti v Ljubljani,
Urbanističnim inštitutom SRS in Zavodom
za urejanje stavbnih zemljišč Vič, za skupno
graditev stanovanjskega objekta »D« ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo,
– kupoprodajne pogodbe št. 146/83/FM
z dne 25. 2. 1983, sklenjene med SIS za
gradnjo cesta Ljubljana ter Bajan Ivanom
in Bajan Angelino, oba Korotanska 30, Ljubljana, za stanovanje št. 16 v 3. nadstropju
v objektu D-2 VS-1 Trnovo.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2009

Dn 28262/2007
Os-7722/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana,
ki ga po pooblastilu generalnega direktorja
zastopa Slavica Gašperlin, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 570/8 – stanovanje št. 8 v 2. nadstropju,
s shrambo za ozimnico in ropotarnico, oboje št. 8 v kleti, z ident. št. 1727-0947-008,
Streliška ulica 37a, Ljubljana, k.o. Poljansko predmestje, dne 14. 9. 2009, pod opr.
št. Dn 28262/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 5268/58TV/VA z dne 20. 11. 1958, sklenjene med
Zavodom za stanovanjsko izgradnjo OLO
Ljubljana in Republiškim zavodom za socialno zavarovanje Ljubljana, za stanovanja v
Streliški 37a, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2009

Dn 32603/2007
Os-7719/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Medič, Černetova 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl.
št. 2128/40 – garaža št. 40 v kleti z ident.
št. 1740-0942-040, ob Drenikovi in Mazijevi
ulici, k.o. Spodnja Šiška, dne 14. 9. 2009,
pod opr. št. Dn 32603/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:

Dn 21793/2006
Os-7721/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Medič
Marije, Knezova 18, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 469 – parc. št. 802, k.o.
Spodnja Šiška, pri izvzetem enosobnem
stanovanju v II. nadstropju desno (v površini 42 m2), dne 3. 9. 2009, pod opr. št. Dn
21793/2006, izdalo sklep o začetku postop-

vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2009
Dn 27082/2007
Os-7717/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Veselič
Igorja, Vidergarjeva ulica 31, Ljubljana, ki
ga zastopa notar Jože Sikošek iz Ljubljane, zaradi predznambe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini parc. št. 379/3 in parc.
št. 379/4, k.o. Dravlje, dne 21. 9. 2009, pod
opr. št. Dn 27082/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča št. 3-1946/78-RU z dne 27. 12. 1978,
sklenjene med Komunalno skupnostjo občine Ljubljana Šiška, Upravljanje in urejanje
stavbnih zemljišč in Krušec Cirilom, Štula
3, Ljubljana Šentvid, za parc. št. 379/3 in
del. parc. št. 379/4, k.o. Dravlje, v skupni
izmeri 700 m2.
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 9. 11. 2009

Dn 25312/2007
Os-7723/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pokorn
Tomaža, Rdeči Kal 13, Šentvid pri Stični, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 6003/37 – stanovanjska raba
z ident. št. 1722-4440-037, Ziherlova ulica
41, Ljubljana, k.o. Trnovsko predmestje, dne
14. 9. 2009, pod opr. št. Dn 25312/2007,
izdalo sklep o začetku postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 466-564/91-A.V. z dne 30. 12.
1991, sklenjene med Občino Ljubljana Vič
Rudnik in Pokorn Ano, Ziherlova 41, Ljubljana, za stanovanje št. 37 v 6. nadstropju
bloka Ziherlova 41, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2009
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Dn 6855/2006
Os-7724/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Homšak Mita,
Plešičeva ulica 31, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1472/60 – stanovanje št. 60
v 11. nadstropju, s kletno shrambo z isto
številko, z ident. št. 1736-0978-060, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Šarhova ulica
30, k.o. Brinje I, dne 20. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 6855/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 27. 10. 1999,
sklenjene med Dragom Simčičem, Vojkov
drevored 6, Ilirska Bistrica in Mirjam Milharčič-Simčič, Šarhova 30, Ljubljana ter Petrom Tilingerjem in Stano Tilinger, Ruše 3a,
Petrovče, za trisobno stanovanje št. 60 v II.
nadstropju, Šarhova 30, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 2009
Dn 32249/2008
Os-7725/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kolenc
Dragice, Vrhovci c. VI, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Nadjuša Koželj iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 3984/51 – stanovanje št. 51
v 1. nadstropju, s kletjo št. 51 v kleti, z ident.
št. 1723-2594-051, v stanovanjski stavbi v
Ljubljani, Tržaška cesta 39, k.o. Vič, dne
3. 9. 2009, pod opr. št. Dn 32249/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 21 z
dne 9. 9. 1963, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo DOM 62 Ljubljana in Koželj
Antonom, Kamniška 15, Mengeš, za stanovanje št. 51 v bloku B-4 ob Tržaški cesti
v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2009
Dn 19580/2007
Os-7726/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Seliškar
Franca, Javorjev Drevored 15, Ljubljana,
ki ga zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani
v vl. št. 6445/38 – garaža št. 86 z ident.
št. 1722-0788-038, v stavbi brez naslova, ki stoji na parc. št. 242/14, k.o. Trnov
sko predmestje, dne 30. 9. 2009, pod opr.
št. Dn 19580/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listi-
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ne, kupoprodajne pogodbe št. 412/67 z dne
5. 12. 1967, sklenjene med Gradbenim podjetjem »Tehnograd«, Ljubljana in Turistično
zvezo Slovenije v Ljubljani, za garažo št. 86
v soseski S-II Vič ob Zeleni poti.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2009
Dn 1458/2008
Os-7727/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Peulić
Radmile, Linhartova c. 92, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4114/56 – stanovanje št. 13,
s kletjo, v etaži 1 in 15, z ident. št. 26363874-127, v stanovanjski stavbi v Ljubljani,
Linhartova c. 92, k.o. Bežigrad, dne 14. 9.
2009, pod opr. št. Dn 1458/2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– ugovora o kupoprodaji stana u društvenoj svojini št. II-13c/92-1 z dne 24. 2. 1992,
sklenjenega med Preduzeče-Beko, Donjogradski bulevar 6-8, Beograd in Tunjić Gatarić Ljubinko, Linhartova c. 92, Ljubljana,
za stanovanje št. 13 v Ljubljani, Linhartova
c. 92, Ljubljana,
– darilne pogodbe z dne 25. 5. 1992,
sklenjene med Tunjić Gatarić Ljubinko, Linhartova c. 92, Ljubljana in Tunjić Filipom,
Nojbergerjeva 19, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2009
Dn 31959/2007
Os-7729/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bračko
Damijane, Koseskega 1, Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus, Andrej Predan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 6445/32
– garaža št. 80 z ident. št. 1722-0788-032,
v stavbi brez naslova, ki stoji na parc.
št. 2432/14, k.o. Trnovsko predmestje, dne
30. 9. 2009, pod opr. št. Dn 31595/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, gradbene pogodbe
št. 12/68 z dne 20. 3. 1968, sklenjene med
Gradbenim podjetjem »Tehnograd«, Ljubljana in Medved Vinkom iz Ljubljane, Hrenova
ulica 14, za garažo št. 79 v soseski S-II
Vič, v Triplex garažni stavbi, na naslovu
Zelena pot.
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 9. 11. 2009
Dn 17929/2007
Os-7730/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Okorn
Janeza, Ul. Borcev za severno mejo 8,
Ljubljana, ki ga zastopa Ataurus – Perdan
Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 6445/29 – garaža št. 77 z
ident. št. 1722-0788-029, v stavbi brez naslova, ki stoji na parc. št. 242/14, k.o. Trnovsko predmestje, dne 14. 9. 2009, pod opr.
št. Dn 17929/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, gradbene pogodbe št. 419/67 z dne
16. 12. 1967, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Tehnograd Ljubljana in Križaj
Ignacem, Stari trg 3, Ljubljana, za garažo
št. 77 v S-II Vič ob Zeleni poti, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2009
Dn 17671/2007
Os-7731/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pezdirc Antona, Kamniška ul. 34, Ljubljana, ki ga zastopa notar Miro Bregar iz Litije, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 204 – parc. št. 744 in 745, k.o. Bežigrad,
dne 3. 9. 2009, pod opr. št. Dn 17671/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 18. 11. 1971, sklenjene med Zavodom
za slepo in slabovidno mladino Ljubljana in
Pezdirc Majdo, Kamniška 34, Ljubljana, za
1/10 hiše v Ljubljani, Kamniška 34, ki stoji
na parc. št. 744, 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 3. 11. 2009
Dn 26553/2007
Os-7732/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Perutnine
Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, ki jo zastopa Tanja Rogelj, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 348 – parc. št. 153/47 in 153/48, k.o.
Ljubljana mesto, dne 3. 9. 2009, pod opr.
št. Dn 26553/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Precizna mehanika, Čopova
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ul. 34, Ljubljana in Delikatesa Ljubljana, za
poslovni prostor v hiši v Ljubljani, Levstikov
trg 4, ki predstavlja 1/20 nepremičnine na
parc. št. 153/47 in 153/48, k.o. Ljubljana
mesto,
– prodajne pogodbe z dne 30. 10. 1998,
sklenjene med Delikatesa d.d. Ljubljana in
Jata d.d., Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2009
Dn 22289/2007
Os-7740/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Koželj
Andreje, Tomišelj 36a, Ig, ki jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 6445/21 – garaža
št. 45 z ident. št. 1722-0788-021, v stavbi
brez naslova, ki stoji na parc. št. 242/14, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 30. 9. 2009, pod
opr. št. Dn 22289/2007 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, gradbene pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Gradbenim podjetjem
»Tehnograd«, Ljubljana in Čeč Ljudmilo,
Zelena pot 23, Ljubljana, za garažo št. 45 v
soseski S-II Vič, v Triplex garažni stavbi, na
naslovu Zelena pot.
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 10. 11. 2009
Dn 3363/2008
Os-7741/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Halilbašič
Mirsada, Kvedrova cesta 18, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 346/26 – enosobno stanovanje št. 26 v 4. nadstropju s shrambo št. 26 v
kleti, z ident. št. 2680-0194-026, Kvedrova
ulica 18, Ljubljana, k.o. Nove Jarše, dne
30. 9. 2009, pod opr. št. Dn 3363/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe z dne 3. 11. 1967,
sklenjene med Gradbeno industrijsko podjetje Gradis, Ljubljana in Anžur Milanom, Tržaška 18, Ljubljana, za stanovanje št. 26 v 4.
nadstropju v bloku v soseski Nove Jarše,
– kupne pogodbe z dne 9. 8. 1974, sklenjena med Anžur Milanom, Tržaška 18,
Ljubljana in Razpotnik Leo, Dražgoška 5,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2009
Dn 30076/2007
Os-7742/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kaplan Jožeta, Riharjeva 34, Ljubljana, ki ga zastopa
Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 6445/45
– garaža št. 93 z ident. št. 1722-0788045, v stavbi brez naslova, ki stoji na parc.
št. 242/14, k.o. Trnovsko predmestje, dne
30. 9. 2009, pod opr. št. Dn 30076/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 3. 3. 1971, sklenjena med
Fajdiga Danilom, Župančičeva ulica 4, Ljubljana in Kaplan Jožetom, Cesta na Loko
2a, Ljubljana, za garažni boks št. 93 ob Zeleni poti v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2009
Dn 32335/2008
Os-7743/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Razinger
Darje, Glinškova ploščad 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4275/23 – stanovanje
št. 8 v 2. nadstropju Tbilisijska 3, s shrambo
št. 8 v kleti, z ident. št. 1723-5034-108, v
stanovanjski stavbi v Ljubljani, Tbilisijska
ulica 1, 3 in 5, k.o. Vič, dne 6. 10. 2009,
pod opr. št. Dn 32335/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. 241-1918/91-ZB z dne 7. 1. 1992, sklenjene med Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije in Korban
Jano, Tbilisijska 3, Ljubljana, za stanovanje
št. 8 v 2. nadstropju s kletnim prostorom, v
Ljubljani, Tbilisijska 3.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2009
Dn 32496/2008
Os-7744/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Starešinič
Irene, Trebinjska ul. 16, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 1550/59 – stanovanje št. 32
v 4. nadstropju Trebinjska 16, s shrambo
št. 32 v kleti, z ident. št. 1736-835-132, v
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stanovanjski stavbi v Ljubljani, Trebinjska
ulica 14 in 16, k.o. Brinje I, dne 6. 10. 2009,
pod opr. št. Dn 32496/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. BS-3
322/76 z dne 4. 10. 1976 in dodatka k tej
pogodbi št. BS-3 322/76 z dne 29. 4. 1977,
sklenjena med Združenim gradbenim podjetjem Giposs Ljubljana, ter Koprol Mariem
in Koprol Gašperut Ljudmilo, oba Celovška
145a, Ljubljana, za nakup stanovanja št. 32
v IV. nadstropju, v Trebinjski ulici v k.o. Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2009
Dn 26670/2008
Os-7745/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matičič Andreja, Pod gozdom 44, Trzin, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 1437/65 – garažni boks v pritličju – desna
stran št. 107 z ident. št. 1736-1368-065 garaže Tripleks A ob Ulici Pohorskega bataljona, k.o. Brinje I, dne 6. 10. 2009, pod opr.
št. Dn 26670/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10.
1966, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad Ljubljana in Medved dr.
Jakobom, Hubadova 20, Ljubljana, za garažni boks št. 107 v objektu 17 na soseski
S-VI-Bežigrad-Brinje;
– kupne pogodbe z dne 12. 3. 1976,
sklenjene med Medved dr. Jakobom, Hubadova 20/III, Ljubljana in Jazbinšek Težak
Marijo, Šarhova 32, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2009
Dn 26243/2008
Os-7746/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne
občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki
jo po pooblastilu župana zastopa Nataša
Turšič, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičninah vpisanih v vl. št. 2701/629
– lokal št. KP-42, v 1. kleti, Dunajska cesta
56, Ljubljana, k.o. Bežigrad, vl. št. 2701/583
– lokal št. KP-42, v 1. kleti, Dunajska cesta
56, Ljubljana, k.o. Bežigrad, vl. št. 2701/560
– parkirno mesto št. 262, v 2. kleti, uvoz iz
Kržičeve ulice, Ljubljana, k.o. Bežigrad, vl.
št. 2701/561 – parkirno mesto št. 263, v 2.
kleti, uvoz iz Kržičeve ulice, Ljubljana, k.o.
Bežigrad, vl. št. 2701/562 – parkirno mesto
št. 264, v 2. kleti, uvoz iz Kržičeve ulice,
Ljubljana, k.o. Bežigrad, vl. št. 2701/563 –
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parkirno mesto št. 265, v 2. kleti, uvoz iz
Kržičeve ulice, Ljubljana, k.o. Bežigrad in vl.
št. 2701/564 – parkirno mesto št. 266, v 2.
kleti, uvoz iz Kržičeve ulice, Ljubljana, k.o.
Bežigrad, ki so posamezni deli poslovnega
objekta (A1 in A2) v Ljubljani, Kržičeva ulica 3, Dunajska cesta 56 in 58, ki stoji na in
pod parc. št. 970/28, 970/27 in 970/29, k.o.
Bežigrad, dne 6. 10. 2009, pod opr. št. Dn
26243/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 65-A/96 z dne 30. 12.
1996 in dodatka št. 1 k tej pogodbi z dne
25. 10. 2001, sklenjena med IMOS, Združena industrijska gradbena podjetja, d.d.,
Ljubljana in Mestno občino Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, za nepremičnine: lokal pod
oznako KP-42 v 1. kleti, Dunajska c. 56, vpisan v št. podvl. 2701/629, lokal pod oznako
K2 – 1 v 2. kleti, Dunajska c. 56, vpisan
v št. podvl. 2701/583, parkirno mesto pod
oznako PM št. 262 v 2. kleti objekta podzemne garaže z uvozom iz Kržičeve ulice,
vpisano v št. podvl. 2701/560, parkirno mesto pod oznako PM št. 263 v 2. kleti objekta
podzemne garaže z uvozom iz Kržičeve ulice, vpisano v št. podvl. 2701/561, parkirno
mesto pod oznako PM št. 264 v 2. kleti
objekta podzemne garaže z uvozom iz Kržičeve ulice, vpisano v št. podvl. 2701/562,
parkirno mesto pod oznako PM št. 265 v 2.
kleti objekta podzemne garaže z uvozom iz
Kržičeve ulice, vpisano v št. podvl. 2701/563
in parkirno mesto pod oznako PM št. 266
v 2. kleti objekta podzemne garaže z uvozom iz Kržičeve ulice, vpisano v št. podvl.
2701/564, vse 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 16. 11. 2009
Dn 3520/2009
Os-7827/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ade Sok, Sojerjeva ulica 50, Ljubljana, ki jo zastopa Mejnik d.o.o., Letališka c. 32j, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 31, na naslovu Celovška c. 263,
Ljubljana, z ident. št. 31.E, vpisanem v podvl.
št. 3385/31, k.o. Dravlje, dne 21. 10. 2009,
pod opr. št. Dn 3520/2009, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 2511145/9-ZB z dne 5. 12. 1991, sklenjene med
Skupnostjo pokojninskega in invalidskega
zavarovanja Slovenije, Moše Pijadejeva 41,
Ljubljana (kot prodajalko) in Sok Ado, Sojerjeva 50, Ljubljana Dravlje (kot kupovalko),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 31.E,
vpisano v podvl. št. 3385/31, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 2009
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Dn 2779/2009
Os-7828/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Faika Nezovića, Primičeva ulica 49, Škofljica, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
na naslovu, Tržaška cesta 118, Ljubljana,
z ident. št. 2.E, vpisani v podvl. št. 4645/2,
k.o. Vič, dne 21. 10. 2009, pod opr. št. Dn
2779/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji poslovnega prostora z dne
15. 6. 1995, med Janezom Kovačem, Triglavska 63, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Darinko Volf, Chengdujska 26, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 2.E, vpisano v podvl. št. 4645/2,
k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 2009
Dn 18/2009
Os-7829/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bradač Jelke,
Pristaniška 16, Ljubljana, ki jo zastopa Andreja Novak, Jesenkova 7, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
klet z ident. št. 16.E in stanovanje z ident.
št. 15.E, na naslovu Prištinska ulica 16,
Ljubljana, vpisano v podvl. št. 1318/7, k.o.
Štepanja vas, dne 7. 10. 2009, pod opr.
št. Dn 18/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji stanovanja št. 1526/91, z
dne 20. 1. 1992, sklenjene med prodajalcem
Mesto Ljubljana in kupcema Bradač Jelko
ter Bradač Albinom, Prištinska 16, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 16.E in 15.E, vpisno o podvl. št. 1318/7,
k.o. Štepanja vas.
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 19. 11. 2009
Dn 11416/08
Os-8038/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja KBM – Leasing
d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah, parc. št. 2488 in parc. št. 2494/3 pripisanih vl. št. 3049, k.o. Tezno, in na idealnem
deležu 81/945, celote na parc. št. 2491/12,
pripisane vl. št. 3262, k.o. Tezno, pod opr.
št. Dn 11416/08, dne 5. 11. 2009, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 12. 7. 2004, sklenjene med prodajalko Novo kreditno banko Maribor d.d., Ulica
Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo je zastopala

uprava banke in kupcem KBM – Leasing
d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki
ga je zastopala direktorica Irena Zajec, s
katero je prodajalka kupcu prodala nepremičnine parc. št. 2494/3, parc. št. 2488 in
idealni delež do 81/945 parc. št. 2491/12,
vse pripisano vl. št. 3049, k.o. Tezno, in na
tem dovolila vknjižbo lastninske pravice v
korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah, 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.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2009
Dn 12195/07
Os-8037/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Frančiške Žvikart, stanujoče Košeninova ulica 6, Ruše, ki
jo zastopa Bojana Munda s.p., Pivolska cesta 12, Hoče, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1495/11,
k.o. Ruše, pod opr. št. Dn 12195/07, dne
5. 11. 2009, izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 317/93, z dne 22. 6.
1993, sklenjene na podlagi Stanovanjskega
zakona – SZ med prodajalcem Tovarno dušika Ruše d.o.o., Tovarniška cesta 51, Ruše,
ki ga je zastopal generalni direktor Marjan
Hriberšek in kupovalko Frančiško Žvikart,
EMŠO: 0710931505294, stanujočo Košeninova ulica 6, Ruše, s katero je prodajalec
kupovalki prodal stanovanje št. 12, v II. nadstropju stanovanjske stavbe v Rušah, Košeninova ulica 6, parc. št. 937, vl. št. 1052,
k.o. Ruše, in na tem dovolil vknjižbo etažne
lastninske pravice na ime kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2009
Dn 10755/08
Os-8039/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, ki ga
zastopa Jelka Orožim-Kopše, za vknjižbo
služnostne pravice na nepremičnini, parc.
št. 149/2, pripisani vl. št. 185, k.o. Spodnji
Slemen, pod opr. št. Dn 10755/08, dne 5.
11. 2009, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o služnostni pravici št. 079-06 z
dne 24. 11. 2006, sklenjene med lastnikom
nepremičnine – parc. št. 149/2, pripisane vl.
št. 185, k.o. Spodnji Slemen, Igorjem Šetincem, stanujočim Dobrovnik 265, Dobrovnik,
investitorjem Flamiš Dragom, stanujočim
Smetanova ulica 33, Maribor in Elektrom
Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, OE
Elektro Maribor z okolico, Vodovodna ulica
2, Maribor, s katero je lastnik nepremičnine
dovolil, da se pri parc. št. 149/2, pripisani
vl. št. 185, k.o. Spodnji Slemen, vknjiži služnostna pravica vožnje in hoje ob graditvi
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in vzdrževalnih delih na nizkonapetostnem
omrežju oziroma nizkonapetostnem priključku v korist Elektro Maribor d.d., Vetrinjska
ulica 2, Maribor, in njegovih pravnih naslednikov.
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 1. 12. 2009
Dn 10055/08
Os-8040/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Robija Pihlerja, stanujočega Prepolje 96c, Marjeta
na Dravskem polju, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, parc. št. 1901, pripisani vl. št. 263, k.o. Tezno, na deležu 1/5
celote, vknjiženih imetnikov Gea ekonomsko svetovanje in inženiring d.o.o. in Fissim
svetovanje in posredništvo d.o.o., pod opr.
št. Dn 10055/08, dne 17. 8. 2009, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 30. 8. 2002, sklenjene med
prodajalcema Gea Inženiring d.o.o., Svetozarevska ulica 10, Maribor, ki jo je zastopala
direktorica Nevenka Richter Peče in Fissim d.o.o., Svetozarevska ulica 10, Maribor,
ki ga je zastopal direktor Ignac Marinič in
kupcem Robijem Pihlerjem, Jezdarska 5a,
Maribor, s katero sta prodajalca kupcu prodala vsak svoj delež na nepremičnini parc.
št. 1901, pripisani vl. št. 263, k.o. Tezno, kar
predstavlja stanovanje št. 3, v I. nadstropju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Lenardonova ulica 6, Maribor, v izmeri 41,36 m2 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.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2009
Dn 4311/09
Os-8068/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ide Domiter,
stanujoče Lackova ulica 41, Lenart, ki jo
zastopa odvetniška pisarna Ivan Gorjup in
ostali, Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 771/4, k.o. Maribor –
Grad, na deležu vknjiženih imetnikov Huberta (Herberta) Laha in Marije Stajan (Stojan),
v svojo korist v višini 1/4 celote in v korist
Stanislava Domitra, Ulica heroja Šlandra 23,
Maribor, v višini 1/4 celote, pod opr. št. Dn
4311/09, dne 30. 10. 2009, izdalo sklep o
začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 13.
7. 1983, sklenjene med prodajalci Alfredom
Lahom, stanujočim Herzog Otto Strasse 8,
8200 Rosenheim, Nemčija, ki ga je po pooblastilu zastopal Herbert Lah, stanujoč Ulica heroja Šlandra 23, Maribor, Herbertom
Lahom in Marijo Stojan, roj. Lah, stanujočo
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Pekel 32, Pernica pri Mariboru in kupovalko SOZD Mariborska tekstilna tovarna MTT
n.sol.o., ki jo je zastopal generalni direktor
Slobodan Šujica za DO Melje, TOZD Oplemenitilnica, s katero so prodajalci kupovalki
prodali dvosobno stanovanje v pritličju desno od stopnišča večstanovanjskega objekta v Mariboru, Ulica heroja Šlandra 23, parc.
št. 1800, vl. št. 771, k.o. Maribor – Grad in
na tem dovolili vknjižbo družbene lastnine s
pravico uporabe za kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka in Stanislava Domitra.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 12. 2009
Dn 2306/09
Os-8090/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ludvika Žunkoviča, stanujočega Prisojna ulica 5, Šentilj v
Slovenskih goricah, za izbris stare hipoteke,
pod opr. št. Dn 2306/09 dne 5. 11. 2009
izdalo sklep o začetku postopka za izbris
stare hipoteke, vknjižene pri nepremičninah parc. št. 951/5, 955/13, 944/5, 944/6
in 944/7, pripisanih vl. št. 311, k.o. Šentilj v
Slovenskih goricah, po pogodbi o posojilu z
dne 31. 8. 1981, v znesku 40.000,00 din s
pp, v korist HP Talis TOZD alkoholni izdelki
Maribor, pod opr. št. Dn 5160/82.
Pozivajo se hipotekarni upnik oziroma morebitni zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil
nadhipoteko, da v primeru, če izbrisu stare
hipoteke, ki je predmet tega postopka, nasprotujejo, v treh mesecih od objave tega oklica
vložijo ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 12. 2009
Dn 7468/2008
Os-8137/09
Na predlog predlagatelja Klement Ladislava za vzpostavitev zemljiškoknijžne listine
in vknjižbe lastninske pravice z dne 30. 10.
2008, je Okrajno sodišče v Murski Soboti izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine Dn 7468/2008, z dne
16. 11. 2009, za nepremičnine z identifikacijsko označbo 201.E, vl. št. 4133/11, k.o.
Murska Sobota, sedaj v lasti Mestne občine
Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska
Sobota, do celote, in sicer pogodbe št. 48/88,
o financiranju projektov ter opreme stavbnega zemljišča, soglasij in prispevka za zaklonišče in delež kotlovnice za poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu LS-6
Lendavska sever, sklenjene dne 9. 11. 1998,
med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Občine Murska Sobota in Klement Ladislavom ter Jelko Klement ter nadalje gradbene
pogodbe št. 39/88 z dne 9. 11. 1988, sklenjene med investitorjem Klement Ladislavom
in Klement Jelko ter izvajalcem Gradbenim
podjetjem Temelj p.o. Cankova.
Imetnike se poziva, da 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 predlagatelja postopka (4. točka
237. člena Zakona o zemljiški knjigi).
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 11. 2009
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Dn 2902/2009
Os-8347/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aleša
Sodje, Cesta Viktorja Svetine 8, Jesenice,
zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 4.E, pri podvl.
št. 1022/4, k.o. Koroška Bela, s sklepom
opr. št. Dn št. 2902/2009 z dne 15. 12. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št. ISP 1223/93 - O
o prodaji stanovanja z dne 15. 11. 1993,
sklenjena med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice, in kupcema Danijelo
Sodja in Marjanom Sodjo, oba Svetinova
8, Jesenice, s katero je prodajalka prodala stanovanje št. 4 v 1. nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta Viktorja
Svetine 8.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju 4.E, pri podvl. št. 1022/4, k.o. Koroška
Bela, v korist predlagatelja Aleša Smoleja,
Cesta Viktorja Svetine 8, Jesenice, 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 15. 12. 2009
Dn 102/2008
Os-8348/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Frančiške Smolej in Vojka Smoleja, oba Cesta
maršala Tita 3, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 8.E, pri podvl. št. 2286/8, k.o.
Jesenice, s sklepom opr. št. Dn št. 102/2008
z dne 15. 12. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št. ISP 622/93-O o prodaji stanovanja z
dne 14. 7. 1993, sklenjena med prodajalko
Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupcema Frančiško Smolej, Cesta maršala Tita
3, Jesenice in Vojkom Smolejem, Vodnikova cesta 12, Bohinjska Bistrica, s katero
je prodajalka prodala stanovanje št. 5, v 1.
nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah,
Cesta maršala Tita 3.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju 8.E, pri podvl. št. 2286/8, k.o. Jesenice
v korist predlagateljev Frančiške Smolej in
Vojka Smoleja, oba Cesta maršala Tita 3,
Jesenice, za vsakega do 1/2, 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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 15. 12. 2009
Dn 4690/2008
Os-8349/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice po-
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stopka Srbijaprevoz a.d., Đure Đakoviča 84,
Beograd, Srbija, ki jo zastopa Giani Flego,
odvetnik v Kopru, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine ter vknjižbe lastninske
pravice, dne 16. 12. 2009 sklenilo:
Začne se postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe o odplačnem prenosu pravice uporabe na nepremičnini v družbeni lastnini z dne 15. 1. 1990,
št. 2/10-90, sklenjene med Intereuropo p.o.,
Koper in Srbijoprevoz n.sol.o., Beograd,
OOUR Robni transport.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiškoknjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident.
št. posameznega dela stavbe 2605-01449086, podvl. št. 1362/55, k.o. Koper, z označbo 86.E, v naravi nestanovanjska raba, v
izmeri 29,95 m2, in sicer v I. etaži poslovne
stavbe, na naslovu Vojkovo nabrežje 30/a,
Koper, last Intereurope d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper, do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer pogodbe o odplačnem
prenosu pravice uporabe na nepremičnini v družbeni lastnini z dne 15. 1. 1990,
št. 2/10-90, sklenjene med Intereuropo p.o.
Koper in Srbijoprevoz n.sol.o., Beograd,
OOUR Robni transport ter na podlagi Pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja
z dejanskim z dne 20. 6. 2008, overjenega
prevoda potrdila Agencije za gospodarske
registre Republike Srbije, št. 01-12-51751/08 z dne 5. 9. 2008 ter Zakona o ratifikaciji sporazuma o vprašanjih nasledstva
(prvi odstavek 2. člena Priloge G; Ur. l. RS,
št. 20/2002 – Mednarodne pogodbe), v korist imetnika Srbijaprevoz a.d., Đure Đurakovića 84, Beograd, matična številka 2385244,
do celote.
Imetnike pravic na nepremičnini z ident.
št. posameznega dela stavbe 2605-01449086, podvl. št. 1362/55, k.o. Koper, z označbo 86.E, ki v naravi predstavlja nestanovanjsko rabo v izmeri 29,95 m2, in sicer v
I. etaži poslovne stavbe, na naslovu Vojkovo
nabrežje 30/a, Koper, last Intereurope d.d.,
Vojkovo nabrežje 32, Koper, do celote, se
poziva, 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 Kopru
dne 16. 12. 2009
Dn 5386/2008
Os-8388/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Srbijaprevoz a.d., Đure Đakoviča 84,
Beograd, Srbija, ki jo zastopa Giani Flego,
odvetnik v Kopru, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin ter vknjižbe lastninske
pravice, dne 16. 12. 2009 sklenilo:
Začne se postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pgodbe št. Ž-A/1-9 z
dne 10. 11. 1983, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine
Koper in Srbijaprevoz Beograd – Tozd robni
transport,
– dodatka št. 1 k soinvestitorski pogodbi št. Ž-A/1-9 z dne 10. 11. 1983, sklenjenega dne 19. 6. 1984 med Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Občine Koper in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Srbijaprevoz Beograd – Tozd robni transport ter
– dodatka št. 2 k soinvestitorski pogodbi
št. Ž-A/1-9 z dne 10. 11. 1983, sklenjenega
dne 26. 10. 1984 med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Koper in Srbijaprevoz Beograd – Tozd robni transport.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiškoknjižnih listin, katerih vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident.
št. posameznega dela stavbe 2606-5360003, podvl. št. 4651/3, k.o. Semedela, z
označbo 3.E, v naravi trosobno stanovanje
v II. etaži s pomožnim prostorom v I. etaži
večstanovanjske stavbe, na naslovu Bernetičeva 2, Koper, v skupni izmeri 76,30 m2,
last Mestne občine Koper, Verdijeva ulica
10, Koper, do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, in sicer soinvestitorske pogodbe
št. Ž-A/1-9 z dne 10. 11. 1983, sklenjene
med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Koper in Srbijaprevoz Beograd
– Tozd robni transport, dodatka št. 1 k soinvestitorski pogodbi št. Ž-A/1-9 z dne 10. 11.
1983, sklenjenega dne 19. 6. 1984 med
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Koper in Srbijaprevoz Beograd – Tozd
robni transport, dodatka št. 2 k soinvestitorski pogodbi št. Ž-A/1-9 z dne 10. 11. 1983,
sklenjenega dne 26. 10. 1984 med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine
Koper in Srbijaprevoz Beograd – Tozd robni
transport ter na podlagi pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne
16. 9. 2008, overjenega prevoda potrdila
Agencije za gospodarske registre Republike
Srbije, št. 01-12-5175-1/08 z dne 5. 9. 2008
ter Zakona o ratifikaciji sporazuma o vprašanjih nasledstva (prvi odstavek 2. člena Prilega G; Ur. l. RS, št. 20/2002 – Mednarodne
pogodbe), v korist imetnika Srbijaprevoz
a.d., Đure Đakovića 84, Beograd, matična
številka 2385244, do celote.
Imetnike pravic na nepremičnini z ident.
št. posameznega dela stavbe 2606-5360003, podvl. št. 4651/3, k.o. Semedela, z
označbo 3.E, ki v naravi predstavlja trosobno stanovanje v II. etaži s pomožnim prostorom v I. etaži večstanovanjske stavbe,
na naslovu Bernetičeva 2, Koper, v skupni
izmeri 76,30 m2, last Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, Koper, do celote, se poziva, da v enem mesecu od objave 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 Kopru
dne 16. 12. 2009
Dn 26962/2009
Os-8343/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mantel Dunje,
Cesta v Mestni log 36, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
parc. št. 306/26, vpisano v vl. št. 2912, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 2. 11. 2009, pod
opr. št. Dn 26962/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 122/67 z
dne 9. 6. 1967, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Tehnograd, Tržaška c. 68/a, Ljub

ljana (kot prodajalcem) in Knep Alojzem,
Prijateljeva 1, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima parc. št. 306/26, vpisano v podvl. št. 2912, k.o. Trnovsko predmestje,
– prodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Knep Alojzem (kot prodajalcem) in Kobal Albinom (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima parc. št. 306/26,
vpisano v podvl. št. 2912, k.o. Trnovsko
predmestje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 6.
1976, sklenjene med Kobal Albinom, Cesta
v Mestni log 36, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Nefat Alojzem, Cesta v Mestni log 36,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima parc. št. 306/26, vpisano v podvl.
št. 2912, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2009
Dn 14345/2009
Os-8344/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Orehek Nine,
Kamnikarjeva ulica 21, Škofljica, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
stanovanje št. 6, v pritličju, na naslovu Novakova ulica 5, Ljubljana, z ident. št. 9.E,
podvl. št. 4136/9, k.o. Bežigrad, dne 23. 11.
2009, pod opr. št. Dn 14345/2009, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1070, z dne 11. 3. 1971, sklenjene
med Gradbenim podjetjem Obnova, Titova
39, Ljubljana (kot prodajalcem) in Breskvar
Janezom, Dravska 5, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 9.E, vpisano v podvl. št. 4136/9, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2009
Dn 27051/2009
Os-8377/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kambič
Kristine, Belokranjska 16, Črnomelj, ki jo
zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje 1-sobno
št. 14 v II. nadstropju, na naslovu Prušnikova ulica 19, Ljubljana, z ident. št. 112.E,
vpisano v podvl. št. 1852/40, k.o. Šentvid
nad Ljubljano, dne 2. 11. 2009, pod opr.
št. Dn 27051/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. L-1971/VA-VA z dne 9. 11.
1970, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Stavbenik Koper (kot prodajalcem) in Lipuš Dragom, Šolska 7, Ljubljana
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(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 112.E, vpisano v podvl. št. 1852/40,
k.o. Šentvid nad Ljubljano.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2009
Dn 12851/09  
Os-8345/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Jerice
Drevenšek in Gregorja Bedrača, stanujočih
Kopitarjeva ulica 11, Ptuj, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani
podvl. št. 1731/29, k.o. Spodnje Radvanje,
v korist vsakega do 1/2 celote, pod opr.
št. Dn 12851/09, dne 18. 11. 2009, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 3846/93 z dne
10. 9. 1993, z aneksom z dne 4. 5. 2004,
sklenjene po določilih Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalko Občino Maribor,
ki jo je zastopal predsednik izvršnega sveta
Anton Rous in kupcem Bojanom Štumbergerjem, EMŠO: 2803963500702, stanujočim Borštnikova ulica 5, Maribor, s katero je
prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 23
v I. nadstropju, v stanovanjski hiši Borštnikova ulica 5, Maribor, parc. št. 1147/11,
k.o. Spodnje Radvanje in na tem dovolila
vknjižbo etažne lastninske pravice na ime
kupca,
– prodajne pogodbe z dne 24. 5. 2004,
sklenjene med prodajalcem Bojanom
Štumbergerjem, EMŠO: 2803963500702,
stanujočim Borštnikova ulica 5, Maribor,
in kupcema Bojanom Regvatom, EMŠO:
3003972500275 in Majo Regvat, EMŠO:
0209975505363, stanujočima Dobravska
ulica 3, Maribor, s katero je prodajalec kupcema prodal stanovanje št. 23, v I. nadstropju v stanovanjski hiši Borštnikova ulica
5, Maribor, parc. št. 1147/11, k.o. Spodnje
Radvanje, in na tem dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev vsakega do 1/2
celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2009
Dn 10069/09
Os-8346/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marjana Arama,
stanujočega Valvasorjeva ulica 12, Maribor,
ki ga zastopa Ramzes d.o.o., Podrgrajsova ulica 12, Maribor, po direktorju Borisu
Faninu, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini pripisani podvl. št. 2226/4, k.o.
Tabor, pod opr. št. Dn 10069/09, dne 18. 11.
2009, izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe sklenjene v letu 1994 po
določilih Stanovanjskega zakona – SZ med
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prodajalko Tekstilno tovarno Tabor d.o.o.,
Maribor, Valvasorjeva ulica 38, ki jo je zastopal direktor Rajko Šrimf in kupcem Marjanom Aramom, rojenim 20. 3. 1959, stanujočim Valvasorjeva ulica 12, Maribor, za
stanovanje v pritličju stanovanjske stavbe
na naslovu Maribor, Valvasorjeva ulica 12.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 12. 2009
Dn 13607/09
Os-8378/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petra Stopinška, stanujočega Ulica Arnolda Tovornika
11, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 1540/25, pripisani vl. št. 1598, k.o. Studenci, v korist
Marije Klemenčič, stanujoče Korčetova ulica 8, Maribor, do 1/3 celote, Milana Klemenčiča, stanujočega Zgornji Duplek 22a,
Spodnji Duplek, do 1/3 celote in v korist
Marjete Stopinšek, stanujoče Ulica Arnolda
Tovornika, Maribor, do 1/3 celote; pod opr.
št. Dn 13607/09 dne 25. 11. 2009 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z
dne 31. 1. 1970, sklenjene med prodajalcem
Gradbeno industrijskim podjetjem »Gradis«,
centrala Ljubljana – Gradbeno vodstvo Maribor, ki ga je zastopal direktor PE Borut
Maister in kupcem Alojzem Klemenčičem,
stanujočim Korčetova ulica 8, Maribor, s
katero je prodajalec kupcu prodal garažo
št. 8/25 na zemljišču Korčetova ulica 12,
Maribor, s pravico razpolaganja in uporabe
kakor tudi vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo.
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 Marije
Klemenčič, Milana Klemenčiča in Marjete
Stopinšek.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 12. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
III P 81/2009
Os-7140/09
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni
zadevi pod opr. št. P 81/2009 zaradi določitve preživnine, v skladu z 82. členom ZPP
sklenilo:
Za začasno zastopnico tožene stranke
se postavi Štanc Branko, odvetnico v Celju.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v postopku dokler tožena stranka
oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v postopku dokler tožena stranka
oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred
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sodiščem ali dokler center za socialno delo
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 10. 2009
P 89/2009
Os-7996/09
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke Frančiške Janževec in Darka
Opalka, oba stan. Cirje 16, p. Raka, ki ju
zastopa odv. Bojan Klakočar iz Krškega,
zoper toženo stranko Franca Žabkarja, stan.
Cirje 16, p. Raka, sedaj neznanega naslova,
zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp.
2.000,00 EUR, izven naroka dne 26. 11.
2009 sklenilo:
toženi stranki Francu Žabkarju, stan. Cirje 16, p. Raka, sedaj neznanega naslova, se
postavi začasni zastopnik in skrbnik za poseben primer odv. Dušan Medved iz Krškega, ki bo zastopal toženo stranko v pravdni
zadevi z opr. št. P 89/2009.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 26. 11. 2009
I Pd 117/2008
Os-8178/09
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
je v delovno pravni zadevi tožeče stranke
Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo v Ljubljani, zoper toženo
stranko Matjaža Pešelja, neznanega prebivališča, zaradi vračila stroškov izobraževanja v višini 178.188,14 EUR s pp, dne 9. 5.
2008 sklenilo:
1. Toženi stranki Matjažu Pešelju, neznanega prebivališča, se na podlagi 4. in 5.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP postavi začasna
zastopnica – odvetnica Tamara Avsec, Poljanska cesta 22c, Ljubljana.
2. Začasna zastopnica zastopa toženo stranko v delovno pravni zadevi I Pd
117/2008 vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil skrbnika.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2009
VL 71826/2009
Os-6805/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Fakt d.o.o., Štihova ulica 1,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Ciril Logar, Miklošičev trg 2, Ljutomer, proti dolžniku Petru
Hamler, Novo naselje 23, Bistrica ob Dravi,
zaradi izterjave 1.500,00 EUR, sklenilo:
dolžniku Petru Hamler, Novo naselje 23,
Bistrica ob Dravi, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Kočnik Jug Ljubica.
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 11. 9. 2009
VL 102924/2008
Os-7052/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika FIN-KONTO d.o.o., Štihova
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ulica 1, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Ciril Logar, Miklošičev trg 2, Ljutomer, proti dolžniku
Urošu Kresnik, Zgornja Velka 12, Zgornja
Velka, ki ga zastopa odvetnica Bojana Kotnik, Ul. kneza Koclja 24/I, Maribor, zaradi
izterjave 2.086,46 EUR, sklenilo:
dolžniku Urošu Kresnik, Zgornja Velka
12, Zgornja Velka, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Bojana Kotnik, Ul. kneza Koclja 24/I,
Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2009
VL 60594/2008
Os-7509/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi, proti dolžnici
Nevenki Lep, Sveti duh na Ostrem vrhu 44,
Sveti duh na Ostrem vrhu, zaradi izterjave
1.990,04 EUR, sklenilo:
dolžnici Nevenki Lep, Sveti duh na
Ostrem vrhu 44, Sveti duh na Ostrem vrhu,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Mahmuljin Ismet, Dalmatinova 2, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2009
VL 122670/2009
Os-7945/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Stavbenik – servisne storitve,
d.o.o. Koper, Polje 9a, Izola - Isola, proti
dolžniku Leonu Pangeršič, Zvonimira Miloša 6, Izola, zaradi izterjave 107,04 EUR,
sklenilo:
dolžniku Leonu Pangeršič, Zvonimira Miloša 6, Izola, 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.
Slavoljub Krgović, Kosovelov trg 1, 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 6. 8. 2009
VL 102960/2008
Os-7947/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice SKB d.d., Ajdovščina 4,
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Ljubljana, ki jo zastopa Janez Ulčnik, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžnici Deani
Kalogjera, Visoko 198, Ig, zaradi izterjave
474,90 EUR s pp, sklenilo:
dolžnici Deani Kalogjera, se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ,
postavi začasni zastopnik, upravičen za
sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Mitja Lamut, Pražakova 10, 1000 Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2009
VL 81445/2008
Os-7951/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa Breda
Petelinc, Zaloška cesta 2, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Borutu Kejžar, Cesta železarjev 2a, Jesenice, ki ga zastopa odvetnica
Mojca Košir, Cesta železarjev 8/b, Jesenice,
zaradi izterjave 159,65 EUR, sklenilo:
dolžniku Borutu Kejžar, Cesta železarjev
2a, Jesenice, 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 Košir
Mojca, Cesta železarjev 8/b, Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2009
VL 122962/2009
Os-7958/09
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 Huse Smajilović,
Mariborska cesta 35a, Ptuj, zaradi izterjave
4.838,72 EUR, sklenilo:
dolžniku Husetu Smajilović, Mariborska
cesta 35a, Ptuj, 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.
Grabrovec Junger Slavko.
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 13422/2005
Os-7994/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica
Potočan Bojana, Dalmatinova 7, Ljubljana,
zoper dolžnika Zorana Višković, Osenjakova
ulica 10, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Željko
Kranjc, Čufarjeva 1, Ljubljana, zaradi izterjave 123,13 EUR s pp sklenilo:

dolžniku Višković Zoranu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Željko Kranjc, Čufarjeva 1, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2009
VL 121510/2009
Os-8034/09
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 Igorju
Kastelic, Krožna cesta 22, Koper/Capodistria - dostava, ki ga zastopa odvetnica Marjana Manfreda, Vojkovo nabrežje 3, Koper,
zaradi izterjave 422,26 EUR, sklenilo:
dolžniku Igorju Kastlic, Krožna cesta 22,
Koper/Capodistria - 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
Manfreda Marjana, Vojkovo nabrežje 3, Koper.
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 55764/2009
Os-8065/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Dejanu Golub, Koroška cesta 19, Kranj, ki ga
zastopa odvetnica Marija Mošnik, Planina
3, Kranj, zaradi izterjave 117,12 EUR, sklenilo:
dolžniku Dejanu Golub, Koroška cesta
19, Kranj, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Marija Mošnik, Planina 3, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2009
VL 42877/2009
Os-8066/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria,
proti dolžniku Antonu Požek, Tržaška cesta
6, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Luka Vižintin, Bethovnova 5, Ljubljana, zaradi izterjave
621,60 EUR, sklenilo:
dolžniku Antonu Požek, Tržaška cesta
6, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
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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 odv.
Luka Vižintin, Bethovnova 5, 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 13. 11. 2009
VL 12825/2009
Os-8160/09
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 dolžnici Anici Zorec, Sladki Vrh
18b, Sladki Vrh, zaradi izterjave 2.230,21
EUR, sklenilo:
dolžnici Anici Zorec, Sladki Vrh 18b,
Sladki Vrh, 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.
Goran Janžekovič, Ulica Vita Kraigherja 8,
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 so-
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cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2009
I 12192/2005
Os-5956/09
V izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska
c. 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica
Biljana Ana Filipov, Tomšičeva 3, Ljubljana,
zoper dolžnico Štefico Čižić, Ul. Pariške komune 7, Maribor – dostava, zaradi izterjave
228,25 EUR s pp, je sodišče na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ
postavilo dolžnici Štefici Čižić, Ulica Pariške
komune 7, Maribor začasnega zastopnika
odvetnika Andreja Vovška, Vita Kraigherja 5,
Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 8. 2009

Oklici dedičem
D 451/2009
Os-8091/09
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod
opr. št. D 451/2009 vodi zapuščinski postopek po pokojnem Janezu Krajnc, roj.
14. 7. 1932, umrl 7. 5. 2009, nazadnje stan.
Skorišnjak 13, p. Zg. Leskovec.
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V zapuščino spadajo nepremičnine,
osebni avtomobil in denar.
S tem oklicem sodišče poziva dediče zapustnika Janeza Krajnc, da se priglasijo k
dedovanju. Če se ne bodo priglasili, bo sodišče eno leto po objavi tega oklica odločilo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 2. 12. 2009

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 62/2009
Os-8311/09
Okrožno sodišče v Ljubljani obvešča, da
je bil 28. 9. 2009 pri tukajšnjem sodišču vložen predlog za sodni preizkus menjalnega
razmerja – določitev primerne odpravnine,
ki naj bi jo glavni delničar Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj
d.d., Količevo 2, Domžale, plačal manjšinskim delničarjem za prenesene delnice, saj
po mnenju predlagatelja odpravnina v višini 8,56 EUR za eno delnico, določena na
skupščini družbe Color Industrija sintetičnih
smol, barv in lakov d.d., Cesta Komandanta
Staneta 4, Medvode, ni primerna. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tretjem
odstavku 605. člena ZGD-1, lahko v enem
mesecu od objave tega obvestila vložijo
svoje predloge za sodni preizkus denarne
odpravnine. Po poteku tega roka takšnega
predloga ni več dopustno vložiti.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Jerman Srečko, Vojsko 11, Vodice,
zavarovalno polico, št. 41601007328, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnw-310124
Kavčič Anda, Zgornje Gorje 95, Zgornje
Gorje, zavarovalno polico, št. 40301006278,
izdala
zavarovalnica
KD
življenje.
gnv-310125
Ljubičič Robert, Dekani 14, Dekani,
zavarovalno polico, št. 50500023257, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnk-310161
Rebernik Jožica, Ravno 5, Dobje
pri Planini, zavarovalno polico, št.
50500017036, izdala zavarovalnica KD
življenje. gni-310163
Romih
Igor,
Ravne
26,
Tržič,
zavarovalno polico, št. 50500062028, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnm-310159
Sosič Mitja, Gregorčičeva 34/a, Maribor,
zavarovalno polico, št. 40301000572, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnv-310150

Spričevala preklicujejo
Antlej Denis, Bodrež 14/a, Grobelno,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Celje,
izdano leta 2009. gnw-310149
Bratuša Mirjana, Štihova ulica 20,
Ljubljana, spričevalo o poklicni maturi
Srednje zdravstvene šole v Novem mestu,
izdano leta 2005. gno-310157
Ciglarič
Marjanca,
Mihovci
48,
Velika Nedelja, spričevalo 1. letnika
Srednje trgovske šole, izdano leta 1977.
gnn-310133
Gračanin Tina, Cesta Jaka Platiše
21, Kranj, indeks, št. 18990970, izdala
Filozofska fakulteta. gnd-310172
Hrastar Tomaž, Ulica heroja Marinclja 1,
Kočevje, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška – elektrikar, energetik,
izdano leta 2000. gnf-310170
Krajnc Vito, Savska 16, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika SCPET Ljubljana,
izdano leta 2007. gny-310147
Kvasnik Ana, Cesta 4. maja 70/a,
Cerknica, spričevalo 1., 2. letnika Gimnazije
Poljane in 3. letnika Izobraževanje za
odrasle – Gimnazija Poljane, izdano leta
2007, 2008 in 2009. gne-310142
Lovše Matej, Zgornji Log 17, Litija,
spričevalo poklicne mature Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnb-310145
Magdič Eva, Sostrska cesta 25, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani. gng-310165
Možina Janez, Pod gozdom cesta 17,
Grosuplje, indeks, št. 23090528, izdala
Fakulteta za strojništvo. gne-310167
Peterko Milan, Stegne 10, Moravče,
spričevalo 8. razreda OŠ Jurija Vege
Moravče, št. del. 267/73. gnb-310120

Petrušić Borka, Banja Luka, Banja
Luka, spričevalo 1., 2. letnika in obvestilo o
uspehu 3. letnika Srednje šole za gostinstvo
v Ljubljani, izdano leta 1986, 1987 in 1989.
gnt-310152
Povalej Matjaž, Vodovodna cesta 3,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Bežigrad,
izdano leta 2000. gnq-310130
Raspet Ksenija, Vojkova ulica 12, Cerkno,
spričevalo 1. letnika Srednje glasbene in
baletne šole v Ljubljani, izdano leta 2008.
gni-310138
Raspet Ksenija, Vojkova ulica 12,
Cerkno, spričevalo o končani OŠ Cerkno,
izdano leta 2007. gnj-310137
Stoilov Bojan, Reška ulica 27, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Bičevje, izdano leta
2004. gnp-310131
Škof Silvester, Dragomlja vas 25, Suhor,
indeks, št. 12100041905, izdala Višja
strokovna šola Novo mesto. gnm-310134
Vidmar Teja, Oljčna pot 8, Koper
– Capodistria, maturitetno spričevalo
SEPŠ Koper, št. 261, izdano leta 2001.
gnc-310144
Žekar Barbara, Resljeva 42, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1993
do 1996. gnr-310154

Drugo preklicujejo
Ahlin Jerca, Adamičeva 17, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 20202748, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnd-310143
Batinić Janja, Krojaška ulica 5, Ljubljana,
odvetniško izkaznico, št. 209/87, izdana pri
Odvetniški zbornici Ljubljana. gnh-310139
Berčan Maša, Kardeljeva ploščad
16, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
01002011, izdala Pedagoška fakulteta
Ljubljana. gnl-310135
Betrans Line, d.o.o., Srgaši 033,
Šmarje, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500022297001, izdana na ime
Mihailović Predrag. gnj-310162
Bučar Dominika, Podpeška cesta 108/b,
Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico,
št. 25070014, izdala Fakulteta za arhitekturo
Ljubljana. gng-310140
Fijavž Emilijan s.p., Bukovlje 15,
Stranice, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500009578000, izdana na ime Šilec
Vlado. gny-310122
Glavan Vladimir, Cesta na Fužine 5,
Mirna, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500012159000, izdal Cetis Celje.
gnc-310119
Hausmeister Maja, Gubčeva ulica 27,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 25006610,
izdala Fakulteta za arhitekturo Ljubljana.
gnt-310127
Jošt Marko, Levec 16/b, Petrovče,
študentsko izkaznico, št. 64080211, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnq-310155

Jurjevič Maja, Lučine 3, Gorenja vas,
študentsko izkaznico, št. 25006965,
izdala Fakulteta za arhitekturo Ljubljana.
gnx-310148
Kimpanov Dragan, Ribarjeva 3, Celje,
certifikat, št. IZO-08/2947, opravljen 26. 1.
2009. gnt-310164
Kirbiš Jože, Smetanova ulica 322000,
Maribor, službeno izkaznico, št. 104052-1.
gnf-310166
Knjigovodski servis Efekt, Kajuhova ulica
028, Izola – Isola, delovno dovoljenje, št.
99289836420, izdano na ime Hasan Dubica
z veljavnostjo od 15. 7. 2009 do 14. 7. 2011.
gnk-310136
Kostovski Dragan, Ulica 1. avgusta 3,
Kranj, potrdilo o statusu vojnega veterana,
št. 86/2005. gnf-310141
Koželj Špela, Hočevje 7, Krka, študentsko
izkaznico, št. 71090466, izdala Biotehniška
fakulteta Ljubljana. gno-310132
Krajnc Andrej, Pod Slatino 18, Nazarje,
potrdilo o opravljenem izpitu za varno
delo s traktorji in traktorskimi priključki,
izdan 9. 3. 2006 v Šolskem centru Šentjur.
gns-310128
Kranjec Karel, Cuber 53, Moravske
Toplice, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500002177000, izdal Cetis Celje.
gnl-310160
Križan Domen, Gajniče 10, Šmarje
– SAP, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gnc-310169
Primec Gorazd, Sp. Brežnica 65,
Poljčane, študentsko izkaznico, št. 0879,
izdala Veterinarska fakulteta Ljubljana.
gnn-310158
Serec Jožef, Krog, Brodarska 109000,
Murska Sobota, certifikat o nacionalni
poklicni kvalifikaciji, izdan 25. 9. 2004.
gnp-310156
Sinic Avgust, Petanjci 29/a, Tišina, orožni
list, št. OL0007155, izdala UE Murska
Sobota. gnu-310151
SISI, d.o.o., Kidričeva 34, Rogaška
Slatina, licenco, št. GEOO1823/04183,
za vozilo Renault z reg. št. CE 79-551.
gnz-310121
Šač Temaj, Ul. 21. oktobra 1, Črnomelj,
certifikat, št. IZO-07/1931. gnx-310123
Štulanović Alma, Ul. Janeza Pavla
II/14, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 20080317, izdala Pravna fakulteta.
gnz-310171
TT TRANS d.o.o., Litijska cesta 12,
Ljubljana, delovno dovoljenje, št. 9837960,
izdano na ime Žrvnar Dražen, izdano leta
2009. gnz-310146
Verstovšek Viktor, Gornji Lenart 6,
Brežice, orožni list, št. OL 12406, izdala UE
Brežice. gnr-310129
Vičar Renato, Zoisova pot 13,
Ptuj, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500018274000, izdal Cetis Celje.
gnu-310126
Zupan Hugo, Alpska cesta 19, Bled,
študentsko izkaznico, št. 23080194,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gns-310153
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ZAKON O NEPRAVDNEM POSTOPKU
(ZNP)
neuradno prečiščeno besedilo, z uvodnimi
pojasnili dr. Vesne Rijavec in dr. Andreja Ekarta
ter stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška
Izšel je dolgo pričakovani Zakon o nepravdnem postopku
(ZNP) z uvodnimi pojasnili avtorjev dr. Vesne Rijavec, redne
profesorice na katedri za civilno, primerjalno in mednarodno
zasebno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru,
in dr. Andreja Ekarta, asistenta za področje civilnega prava.
V uvodnih pojasnilih avtorja podajata sistematičen pregled
Zakona o nepravdnem postopku in pojasnjujeta vpliv
materialnih zakonov na ZNP.

N A R O Č I L N I C A

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

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

ZAKON O NEPRAVDNEM POSTOPKU (ZNP)
• mehka vezava

38 €
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