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Javni razpisi
Št. 006/10

Ob-8638/09

Popravek
V besedilu javnega razpisa 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 (projektni razpis z oznako: JPR2-SVP-2010-11),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 107
z dne 24. 12. 2009, se pod točko V. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in delež
sofinanciranja pri sklopu 1 drugi odstavek
pravilno glasi:
»Ministrstvo sofinancira posamezen
odobreni projekt do 50% celotne vrednosti,
vendar v obeh letih skupaj največ 200.000
EUR.«
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-70/2009

Ob-1029/10

Popravek
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO
in 127/06 – ZJZP) in na podlagi drugega
odstavka 22. člena Odloka o koncesijah na
področju javnih služb vzdrževanja, urejanja
in čiščenja javnih površin v Občini Postojna
(Uradni list RS, št. 53/09)
popravek javnega razpisa
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe urejanja
in čiščenja mestnih ulic, javnih poti
in površin za pešce
I. V Javnem razpisu podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja mestnih ulic, javnih poti
in površin za pešce, ki je bil dne 11. 12. 2009
objavljen v Uradnem listu RS, št. 102/09 se
drugi stavek točke 2. javnega razpisa spremeni, tako da se glasi:
»Lokalna gospodarska javna služba, ki
je predmet koncesije, se izvaja na območju
mesta Postojna in naselja Prestranek.«
II. Vse ostale določbe javnega razpisa
ostanejo nespremenjene.
Občina Postojna
Št. 314-6-1-0/2008/118

Ob-1047/10

Zaprtje javnega razpisa
Javna agencija za tehnološki razvoj RS
zaradi porabe sredstev objavlja zaprtje javnega razpisa »Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih«, ki je bil obja-

vljen v Uradnem listu RS, št. 117/08 z dne
12. 12. 2008 (spremembe objavljene v UL
št. 119/08 z dne 19. 12. 2008 in UL št. 33/09
z dne 30. 4. 2009).
Ker preostala višina sredstev iz drugega
odpiranja v višini 227.708,40 EUR ne presega 300.000,00 EUR, kar je v javnem razpisu
določeno kot minimalna višina sofinanciranja projekta, se javni razpis zapre.
Javna agencija za tehnološki razvoj RS
Št. 430-124/2009/2
Ob-8632/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2010
(Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08), Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
22/06, 61/06 – ZDru-1, 112/07), Odločbe
Evropske komisije o državni pomoči (št.
N472/2006-Slovenija, o programu tehnološkega razvoja z dne 17. 11. 2006), dopolnitev Programa za spodbujanje tehnološkega
razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2012 z dne 3. 4. 2008 in podpisanega memoranduma med Slovenijo in
Eureko dne 16. 6. 1994 (v nadaljevanju:
memorandum) objavlja
javni razpis
za dodeljevanje spodbud v okviru
iniciative EUREKA za leto 2010
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud
za industrijske raziskave v okviru iniciative
Eureka (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih
raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na zasedanjih programa
Eureka s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eureka.
3. Pogoji sodelovanja
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodne objave.
Slovenski prijavitelj mora poleg splošnih
pogojev mednarodne objave izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
– če se v mednarodni konzorcij projekta
prijavlja en slovenski prijavitelj (kot koordinator ali partner) mora le-ta biti podjetje,

– če se v mednarodni konzorcij projekta
prijavlja več slovenskih prijaviteljev (kot koordinator ali partner), mora eden izmed njih
biti podjetje, drugi partner pa je lahko raziskovalno razvojna organizacija s sedežem
v Republiki Sloveniji,
– čas sofinanciranja projekta s strani ministrstva ne more biti več kot 36 mesecev,
rezultat projekta pa mora biti na tržišču dostopen najkasneje v dveh letih po zaključku
projekta.
– Če je slovenski prijavitelj podjetje, ima
le-to lahko v koledarskem letu aktivne (veljavno pogodbo) največ 3 različne projekte,
kjer v projektu lahko nastopa kot vodilni/koordinator ali kot partner.
– Če je slovenski prijavitelj raziskovalnorazvojna organizacija ima lahko:
– univerza: posamezna katedra ima
lahko vsega skupaj v koledarskem letu aktivne 3 projekte,
– inštitut: posamezni raziskovalni odsek ima lahko vsega skupaj v koledarskem
letu aktivne 3 projekte,
– posamezni slovenski prijavitelj
v projektu mora najmanj 70% dela na projektu opraviti sam.
Za vse člane konzorcija mora veljati,
da:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje,
– niso za isti namen, ki vsebujejo elemente državnih pomoči, že sofinancirani iz
javnih virov, oziroma skupina višina prejetih
sredstev iz tega naslova ne presega najvišje
stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila
s področja državnih pomoči,
– nimajo neporavnanih obveznosti do
države,
– niso bili na dan 31.12. v letu objave
javnega razpisa za podelitev državnih pomoči v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Ur. l. RS,
št. 126/07).
Za določitev malega in srednje velikega podjetja (MSP), se uporablja opredelitev MSP Evropske komisije, ki je začela veljati 1. januarja 2005. Vodnik za
uporabnike je dostopen preko povezave
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_
policy/sme_definition/index_en.htm.
Ta opredelitev tudi določa upravičenost
za sofinanciranje nepovezanih podjetij, ki ne
smejo biti partnerska in povezana.
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V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, strokovna komisija ministrstva projekt zavrne.
V primeru, ko je projekt zavrnjen ali zavržen, sme prijavitelj isti projekt (z isto vsebino, partnerji in cilji) ponovno vložiti šele
v naslednjem koledarskem letu.
Prejemnik je med in po končani raziskovalno-razvojni aktivnosti in zaključenem
projektu tehnološkega razvoja dolžan sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati
pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo
od njih zahteval član komisije ali nacionalni projektni koordiantor za potrebe sekretariata iniciative Eureka ter sam sekretariat
Eureka.
Za velika podjetja je določena obveznost
dokazovanja spodbujevalnega učinka. Kadar se velika podjetja prijavijo za državno
pomoč, morajo v vlogi na javni razpis s podatki dokazati, da jih bo načrtovana pomoč
spodbudila, da izvajajo raziskav, ki jih sicer
ne bi. Spodbujevalni učinek podjetja dokazujejo z merljivimi dejavniki kot so povečanje
vlaganj v raziskovalno razvojne dejavnosti,
razširitev raziskovalno razvojne dejavnosti
na novo področje, povečanje števila zaposlenih za raziskovalno razvojne dejavnosti
ali povečanje deleža vlaganj v raziskovalno razvojno dejavnost v celotnem prometu
podjetja.
4. Okvirna višina sredstev
Za nacionalno sofinanciranje projektov
Eureka je na proračunski postavki 5687,
konto 4102 in 4133, v letu 2010 predvidenih
1.000.000,00 EUR. Končna višina sredstev
za ostala leta, ko projekt poteka je okvirno
1.000.000,00 EUR letno, bo pa bo odvisna
od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvideni v prihajajočih proračunih.
Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do
višine 75.000,00 EUR na leto za projekt.
V primeru, da v enem projektu sodeluje več slovenskih prijaviteljev, se znesek
75.000,00 EUR porazdeli med slovenske
prijavitelje glede na njihov medsebojni delež v projektu.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in
varstvo podatkov.
5. Obdobje porabe sredstev: obdobje za
porabo sredstev so leta 2010, 2011, 2012 in
2013 oziroma do leta časa trajanja projekta,
ki ga je prijavitelj navedel v vlogi kot datum
zaključka projekta, ki ne sme biti daljši od
36 mesecev.
6. Postopek razpisa
6.1 Način prijave in razpisni roki
Slovenski prijavitelj pri projektu lahko sodeluje kot koordinator ali kot partner. Roki
za oddajo vlog na javni razpis v letu 2010
so naslednji: 22. februar, 4. maj, 7. september. do 12. ure. Datumi se navezujejo
na posamezna uradna zasedanja Visokih
predstavnikov Eureke. Datume mednarodnih zasedanj in druge informacije v zvezi
z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva (www.mvzt.gov.si),
na uradni spletni strani programa Eureka
(www.eurekanetwork.org) ali vam jih posreduje nacionalni projektni kordinator (NPC).
Vsak slovenski prijavitelj (koordinator ali
samo partner v projektu) se mora sam prijaviti na ta javni razpis. Prijavo mora v skladu z navodili iz Razpisne dokumentacije
dostaviti v zapečatenem ovitku na naslov
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Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
najkasneje na dan objavljenega datuma za
oddajo vlog, do 12. ure, ne glede na način
dostave. Na zapečatenem ovitku mora biti
vidno označeno »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis EUREKA«.
6.2 Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog za ta javni razpis
je javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, in sicer naslednji dan, ki bo predviden kot
zadnji rok za prispetje vlog. Datumi in druge
informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo
objavljene na spletnih straneh ministrstva
(www.mvzt.gov.si) ali vam jih posreduje nacionalna kontaktna oseba (NPC).
Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preveri pravočasnost, pravilno označenost prispelih vlog, popolnost vlog ter izpolnjevanje nacionalnih pogojev prijaviteljev.
Vloge, ki niso pravilno označene, se zavržejo. Vloge, ki niso prispele pravočasno, se
pusti zaprte za naslednje odpiranje v okviru
javnega razpisa oziroma se vlogo zavrže, če
prispe prepozno na zadnji datum za oddajo
vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo nacionalnih
pogojev, pa se zavrne. Strokovna komisija
opravi pregled vlog in v primeru, da je posamezna vloga nepopolna, pozove prijavitelja
k dopolnitvi. Tudi vloge prijaviteljev, ki so
bili pozvani k dopolnitvi in se na poziv niso
pravočasno odzvali, se zavrže.
6.3 Ocenjevanje, merila in izbira
Ocenjuje se tako vloge, ki so bile poslane zaradi sofinanciranja, kakor tudi vloge,
v katerih prijavitelj ne želi sofinanciranja in
želi samo sodelovanje v projektu. Ne glede
na to, za kaj se prijavitelj prijavi, mora izpolnjevati vse pogoje razpisa.
Vsako prispelo vlogo, kateri je bila ugotovljena popolnost, ocenita na podlagi ocenjevalnega lista ločeno dva člana strokovne komisije. Ocene na ocenjevalnih listih morajo
biti utemeljene s komentarjem ali izračunane
na podlagi formule, če je ta pri posameznem
merilu navedena v razpisni dokumentaciji.
Ocenjevalec podpiše ocenjevalni list.
Kolikor se ocena razlikuje za več kot
20 odstotkov vlogo oceni še dodatni ocenjevalec, ki je praviloma član komisije. Če
ni član komisije, se ga imenuje v dodatku
k tem sklepu. Končna ocena se oblikuje
na osnovi povprečja dveh ocen, oziroma
v primeru tretje ocene se ocena oblikuje na
osnovi povprečja najbližjih dveh ocen.
Prispele vloge, ki bodo ustrezale mednarodnim pogojem programa Eureka in
pravilom tega javnega razpisa bodo dane
v ocenjevanje strokovni komisiji, ki ocenjuje
v skladu s predpisano Eureka ocenjevalno
metodologijo po spodnjih merilih:
Od najmanj
– do največ

Merilo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Finančna sposobnost partnerjev
v konzorciju
Formalni sporazum med partnerji
Stopnja tehnološke zahtevnosti projekta
Predviden tehnološki napredek projekta
Stopnja inovativnosti projekta
Velikost potencialnega trga za partnerje
Dostop do trga in potencialni riziki projekta
Povračilo investicije glede na vložek v projekt
Geografski / sektorski vpliv projekta

0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
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Od najmanj
– do največ

Merilo
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Št.

Stopnja uravnoteženosti partnerjev
v projektu
Dodana vrednost zaradi skupnega
sodelovanja v projektu
Tehnološka sposobnost partnerjev
Upravljavska sposobnost partnerjev
Metodologija in planiranje projekta
Mejniki terminskega plana in jasno
opredeljeni cilji projekta
Finančna konstrukcija projekta
Finančna soudeležba partnerjev v projektu
Strateška pomembnost projekta za partnerje
Povečana sposobnost in prepoznavnost
zaradi projekta
Skupaj
Meja, nad katero velja vloga za pozitivno
ocenjeno, je 140 točk ali več. Taka vloga se
v primeru potrditve projekta na zasedanju
Visokih predstavnikov Eureka sofinancira
s strani ministrstva.
V primeru, da projekt ni potrjen na planiranem zasedanju in je potrjen na enem
od kasnejših zasedanj, ker tuji partner še
ni dobil potrditve projekta, lahko slovenski
prijavitelj zaprosi za časovno podaljšanje
roka trajanja projekta za obdobje zamude
potrditve projekta, kar pa ne vpliva na višino
sofinanciranja s strani ministrstva.
Obdobje, ki mine od v vlogi zapisanega
začetka projekta do kasnejšega dneva potrditve projekta na zasedanju Visokih predstavnikov Eureke, ne more biti sofinancirano.
6.4 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, v skladu z dopolnjenim Programom za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za
obdobje 2007–2013, z dne 3. 4. 2008, so
stroški za izvajanje raziskovalno-razvojne
dejavnosti projekta, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav, v višini do 50% za mala,
srednja in velika podjetja ter raziskovalno
razvojne organizacije v vrednosti upravičenih stroškov za raziskovalne-razvojne aktivnosti, in sicer:
– stroški osebja (raziskovalci, razvojniki,
tehniki)
– stroški instrumentov in opreme (le
amortizacija)
– stroški stavb in zemljišča
– stroški pogodbenih raziskav, tehnično
znanje in patenti ne smejo presegati 30%
vrednosti vložka posameznega partnerja
v projekt v vsakem obdobju poročanja
– režijski stroški
– in drugi operativni stroški, ki ne smejo
presegati 20% prvih 4 alinej v vsakem obdobju poročanja.
6.5 Izdelava predloga nacionalnega sofinanciranja
Višina sofinanciranja za slovenskega
partnerja v projektu se določi glede na celotno vrednost projekta in glede na višino njegovega deleža podanega v vlogi, ter glede
na število mesecev trajanja projekta. V primeru, da je datum začetka projekta v vlogi
pred datumom potrditve na zasedanju Visokih predstavnikov Eureka, se pri izračunu
upošteva sorazmerni delež za tekoče leto
od prvega v mesecu naprej, ki sledi datumu
potrditve projekta, do v vlogi zapisanega
dneva zaključka projekta.

0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–190
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Sofinancira se projekte v višini do
50%
vrednosti
slovenskega
deleža
v posameznem projektu, vendar največ do
75.000,00 EUR letno na projekt. V primeru,
da v enem projektu sodeluje več slovenskih
prijaviteljev, se znesek 75.000,00 EUR porazdeli med slovenske prijavitelje, glede na
njihov medsebojni delež v projektu.
Ministrstvo bo začelo s sofinanciranjem
najvišje ocenjenega projekta posameznega
razpisnega roka navzdol, do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, da bi zaradi
velikega števila prijavljenih projektov, projekti ostali brez sofinanciranja, se sredstva
za sofinanciranje projektov lahko povečajo
v okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki 5687, ali pa se prijavitelj odloči
za samofinanciranje.
V primeru neporabe sredstev dodeljenih
s strani ministrstva do 30. oktobra vsako
leto, prijavitelj ni upravičen do prenosa neporabljenih sredstev v prihodnje leto.
Dokončno odločitev o potrditvi sofinanciranja slovenskega dela posameznega projekta sprejme minister.
7. Obveščanje o izboru
Prijavitelji na ta javni razpis bodo o izidih
razpisa obveščeni v roku 90 dni od datuma
odpiranja vlog.
Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema
sklepa o (ne)izbiri, ki ga na predlog strokovne komisije ministrstva sprejme minister,
vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži
morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
I. Uvod – Predstavitev in podrobno pojasnitev javnega razpisa.
II. Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave (Obrazec A – obrazec za prijavo projekta, Obrazec B – prijavni obrazec »Project
proposal form«, Obrazec C – obrazec povzetka projekta, Obrazec D – obrazec PDF,
Obrazec E – izjava o strinjajnju z razpisnimi
pogoji, Obrazec F – vzorčna pogodba).
III. Priloge (Priloga 1 – Zahtevek za sofinanciranje, Priloga 2 – Poročilo delu na
projektu).
IV. Navodilo za izpolnjevanje zahtevka
za sofinanciranje
V. Ocenjevalni list: razpisna dokumentacija je na voljo v glavni pisarni na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
in na spletni strani, www.mvzt.gov.si (Javni
razpisi).
9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, pri nacionalnem projektnem koordinatorju (NPC): Petra
Žagar, petra.zagar@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 6038-4/2009
Ob-8655/09
Za izvrševanje 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.) ter v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni
list RS, št. 99/09), Pravilnikom o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in
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Pravilnikom o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni list RS, št. 31/08) Ministrstvo za
šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje šolskih tekmovanj
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 šolskih tekmovanj v šolskem letu
2009/2010 (v nadaljevanju: javni razpis) je
sofinanciranje organizacije in izvedbe državnih tekmovanj iz znanja, drugih državnih
tekmovanj ter udeležbe na evropskih in svetovnih mednarodnih tekmovanjih ter olimpijadah za učence, dijake in študente višjih
strokovnih šol v šolskem letu 2009/2010 (od
1. 9. 2009 do 31. 8. 2010).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
a) organizacije in izvedbe državnih tekmovanj s področja znanstvene discipline
oziroma več znanstvenih disciplin, ki so
povezane z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj iz naslednjih predmetov oziroma
predmetnih področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina,
geografija, matematika, fizika, tehnika, tehnologija, računalništvo, logika, kemija, biologija (v nadaljevanju: državna tekmovanja
iz znanja);
b) organizacije in izvedbe drugih državnih tekmovanj iz naslednjih področij:
– kultura, kulturna in naravna dediščina,
– umetnost,
– trajnostni razvoj oziroma vseživljenjsko
učenje,
– poklicno in strokovno izobraževanje,
zlasti s področja deficitarnih poklicev (v nadaljevanju: druga državna tekmovanja);
c) udeležbe na evropskih ali svetovnih
mednarodnih tekmovanjih ali olimpijadah,
po predhodno izvedenem izboru na državni
ravni (v nadaljevanju: mednarodna tekmovanja).
Predmet javnega razpisa niso tekmovanja iz športa.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo
subjekti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje za
organizacijo in izvedbo tekmovanja za posamezno tekmovalno področje ter stopnjo
tekmovanja glede na tekmovalno gradivo ali
subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo
na mednarodnem tekmovanju (v nadaljevanju: prijavitelj):
a) Prijavitelji morajo sami organizirati in
izvesti posamezno tekmovanje ter stopnjo
tekmovanja. Če pri organizaciji in izvedbi
tekmovanja sodeluje še kakšen drug sub
jekt, ki ni prijavitelj, mora prijavitelj v prijavi
na javni razpis to zapisati in natančno opredeliti vlogo drugega subjekta. Prijavitelj je
neposredno odgovoren za izbiro in dejanja
drugih subjektov pri organizaciji in izvedbi
posameznega tekmovanja ter stopnje tekmovanja. Sredstva iz javnega razpisa pridobi le prijavitelj, ki je odgovoren za njihovo
namensko porabo.
b) Prijavitelj lahko kandidira na javnem
razpisu, če ima določena pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja, ki morajo biti
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javno objavljena na spletni strani prijavitelja,
v sredstvih javnega obveščanja ali na drug
ustrezen način. Določbe pravil iz prejšnjega
stavka morajo urejati:
– splošni del tekmovanja (kjer je navedena vsebina, cilj in opredelitev tekmovanja),
– razpis tekmovanja,
– organizacijo tekmovanja (kjer je navedena organizacija vodenja tekmovanja in
priprava nalog),
– priznanja in nagrade (kriteriji za podeljevanje, vrsta in število),
– postopek razglasitve rezultatov tekmovanja ter podelitev priznanj in nagrad,
– postopek za reševanje ugovorov na
vrednotenje izdelkov in izvedbo tekmovanja,
– financiranje tekmovanja.
c) Prijavitelj poda prijavo (obrazec A),
ki mora biti napisana čitljivo, v slovenskem
jeziku, predložena na ustreznih obrazcih in
opremljena s podpisi ter žigi prijavitelja. Prijavi mora priložiti naslednje priloge:
– kopijo razpisa tekmovanja, ki ga je objavil organizator za šolsko leto 2009/2010,
– pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja.
d) Prijavitelj mora zagotoviti sredstva za
organizacijo oziroma izvedbo tekmovanja
tudi iz drugih virov, ki bodo skupaj s predvidenim deležem sofinanciranja po tem javnem razpisu zadoščala za izvedbo celotnega tekmovanja.
e) Prijavitelj lahko prijavi državno tekmovanje iz znanja, če se le-to zaključi najkasneje do konca meseca aprila 2010 ali
drugo državno tekmovanje oziroma mednarodno tekmovanje, če je le-to zaključeno najkasneje do konca meseca avgusta
2010.
f) Prijavitelj lahko prijavi državno tekmovanje iz znanja ali drugo državno tekmovanje, če organizira najmanj dve stopnji tega
tekmovanja (na državno stopnjo tekmovanja
se lahko uvrstijo tekmovalci le na podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja).
g) Prijavitelj se lahko prijavi, če je izpolnil
vse svoje obveznosti kot pogodbena stranka ministrstva na podlagi Javnega razpisa
za sofinanciranje šolskih tekmovanj v letu
2009. To ne velja za prijavitelje, ki niso bili
pogodbena stranka iz tu omenjenega razpisa.
h) Prijavitelj lahko prijavi več različnih
tekmovanj, vendar vsako tekmovanje na
svojem obrazcu, v posamezni zaprti kuverti.
Mednarodno tekmovanje se šteje kot samostojno tekmovanje.
i) Prijavitelj mora na podlagi predhodno
izražene želje šole zagotoviti prevod tekmovalnih nalog na področju italijanske narodne
skupnosti.
4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 248.851,00 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije za
leto 2010, in sicer je vrednost sofinanciranja
po proračunskih postavkah (v nadaljevanju:
PP) naslednja:
– 212.495,00 EUR s PP 7098 – tekmovanja učencev in dijakov ter
– 36.356,00 EUR s PP 7167 – mednarodna dejavnost.
Sredstva javnega razpisa so razdeljena
po naslednjih področjih:
a) 121.142,00 EUR za sofinanciranje organizacije in izvedbe državnih tekmovanj iz
znanja (PP 7098),

b) 91.353,00 EUR za sofinanciranje organizacije in izvedbe drugih državnih tekmovanj (PP 7098) in
c) 36.356,00 EUR za sofinanciranje
udeležbe na mednarodnih tekmovanjih (PP
7167).
Višino sredstev, dodeljenih posameznemu prijavitelju, določi strokovna komisija
glede na razpoložljiva proračunska sredstva
in glede na merila, opredeljena v javnem
razpisu.
Strokovna komisija lahko v primeru presežka sredstev pri državnih tekmovanjih iz
znanja prerazporedi ta presežek na druga
državna tekmovanja in obratno.
Minister lahko v izjemnih primerih s posebnim sklepom spremeni obseg sredstev,
ki je določen v tej točki javnega razpisa.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v šolskem letu
2009/2010, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
ter v skladu s pogodbo med izbranim prijaviteljem in ministrstvom.
6. 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
kuverti v vložišče Ministrstva za šolstvo in
šport, Masarykova 16, Ljubljana, najkasneje
do 15. 2. 2010, do 12. ure, oziroma oddane
priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana, najkasneje isti dan.
b) Opremljenost prijave:
Prijavo za posamezno tekmovanje je treba poslati v zaprti kuverti, na kateri mora
biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis za sofinanciranje šolskih tekmovanj v šolskem letu 2009/2010«,
– naslov ministrstva: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana,
– naslov prijavitelja.
V posamezni zaprti kuverti je lahko prijava le za eno tekmovanje.
Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala samo v roku dostavljene, pravilno
opremljene in označene kuverte, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem redu, v katerem
bodo predložene.
7. Datum odpiranja pravočasno prispelih
prijav za dodelitev sredstev
Postopek javnega razpisa in odpiranje
v roku dostavljenih, pravilno opremljenih in
označenih kuvert, ki vsebujejo prijave, vodi
strokovna komisija. Odpiranje bo potekalo
22. 2. 2010, v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana, in
sicer po vrstnem redu glede na datum in
čas prispetja. Zaradi pričakovanega velikega števila prijav, odpiranje ne bo javno.
Strokovna komisija nato ugotovi, ali so
prijave popolne glede na razpisne pogoje.
Strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja pisno pozove tiste prijavitelje, katerih
prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo.
Rok dopolnitve je 8 dni. Nepopolne prijave,
ki jih prijavitelj v roku iz prejšnjega stavka ne
dopolni, se zavržejo.
Strokovna komisija opravi dokončen pregled in oceni popolne prijave.
8. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev
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a) Merila za sofinanciranje organizacije in izvedbe državnih tekmovanj iz znanja:
povezanost tekmovanja z učnimi načrti oziroma katalogi znanj
nadaljevanje tekmovanja na mednarodni ravni
razvijanje jezikovne kulture
spodbujanje zanimanja za naravoslovje
spodbujanje zanimanja za družboslovje
spodbujanje zanimanja za tehniko ali tehnologijo ali logiko
ali računalništvo
skrb za ohranjanje naravne oziroma kulturne dediščine
število udeležencev na osnovni/prvi stopnji tekmovanja v tekočem šolskem letu:
do 100 udeležencev
od 101 do 1000 udeležencev
od 1001 do 6000 udeležencev
od 6001 do 12000 udeležencev
nad 12001 udeležencev
število udeležencev na državni ravni v tekočem šolskem letu:
do 50 udeležencev
od 51 do 200 udeležencev
od 201 do500 udeležencev
od 501 do 1000 udeležencev
nad 1001 udeležencev
število predhodnih let izvajanja tekmovanja:
1 oziroma 2 leti
od 3 do 6 let
od 7 do 10 let
od 11 do 14 let
15 let in več
skupaj največ

NE
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk

DA
5 točk
5 točk
5 točk
5 točk
5 točk

0 točk
0 točk

5 točk
5 točk
5–25 točk
5 točk
10 točk
15 točk
20 točk
25 točk
5–25 točk
5 točk
10 točk
15 točk
20 točk
25 točk
5–25 točk
5 točk
10 točk
15 točk
20 točk
25 točk
110 točk

0 točk

0 točk

0 točk

b) Merila za sofinanciranje organizacije in izvedbe drugih državnih tekmovanj:
spodbujanje umetnosti in umetnostnega razvoja
spodbujanje trajnostnega razvoja oziroma vseživljenjskega učenja
spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja, zlasti
deficitarnih poklicev
Spodbujanje poklicnega izobraževanja za umetniške poklice
razvijanje podjetništva
razvijanje raziskovalnih spretnosti
razvijanje multidisciplinarnega pristopa
skrb za ohranjanje kulture ter kulturne in naravne dediščine
število udeležencev na osnovni/prvi stopnji tekmovanja v tekočem šolskem letu:
do 100 udeležencev
od 101 do 1000 udeležencev
od 1001 do 6000 udeležencev
od 6001 do 12000 udeležencev
nad 12001 udeležencev
število udeležencev na državni ravni v tekočem šolskem letu:
do 50 udeležencev
od 51 do 200 udeležencev
od 201 do 400 udeležencev
od 401 do 800 udeležencev
nad 801 udeležencev
število predhodnih let izvajanja tekmovanja:
1 oziroma 2 leti
od 3 do 6 let
od 7 do 10 let
od 11 do 14 let
15 let in več
skupaj največ

NE
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk

0 točk

0 točk

0 točk

DA
5 točk
5 točk
5 točk
5 točk
5 točk
5 točk
5 točk
5 točk
5–25 točk
5 točk
10 točk
15 točk
20 točk
25 točk
5–25 točk
5 točk
10 točk
15 točk
20 točk
25 točk
5–25 točk
5 točk
10 točk
15 točk
20 točk
25 točk
115 točk

c) Merila za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih tekmovanjih:
povezanost tekmovanja z učnimi načrti oziroma katalogi znanj
razvijanje jezikovne kulture
spodbujanje zanimanja za naravoslovje
spodbujanje zanimanja za družboslovje
spodbujanje zanimanja za tehniko ali tehnologijo ali logiko ali računalništvo
razvijanje raziskovalnih spretnosti

NE
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk

DA
5 točk
5 točk
5 točk
5 točk
5 točk
5 točk
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evropsko mednarodno tekmovanje
svetovno mednarodno tekmovanje oziroma olimpijada
razvijanje multidisciplinarnega pristopa
tekmovanje poteka:
– v sosednji državi,
– v Evropi (če to ni sosednja država),
– na drugi celini.
Skupaj največ
Ocenjevanje prijav poteka na naslednji
način:
– če merilo ni doseženo, se oceni z 0 točkami,
– če je merilo doseženo, se pri posameznem merilu oceni s številom točk oziroma
v razponu od najnižjega do najvišjega števila točk.
Vrednost točke se določi tako, da se vrednost razpisnih sredstev deli s seštevkom
vseh točk, dobljenih pri ocenjevanju na javni
razpis prijavljenih tekmovanj, ki izpolnjujejo
pogoje za sofinanciranje, in to ločeno za
državna tekmovanja iz znanja, druga državna tekmovanja in mednarodna tekmovanja.
Vrednost točke se določi po končanem pritožbenem postopku.
Kolikor višina sredstev po vrednotenju
posameznega tekmovanja preseže višino
sredstev, za katera je zaprosil prijavitelj (v
nadaljevanju: maksimum), se presežek nad
vrednostjo tekmovanja dodeli tekmovanjem,
ki še niso dosegla maksimuma. Vrednotenje
tekmovanj, ki še niso dosegla maksimuma,
se nadaljuje, pri čemer se izvzamejo tekmovanja, ki so maksimum že dosegla. Deleži
posameznih tekmovanj v vsoti točk vseh
tekmovanj, ki še niso dosegla maksimuma,
predstavljajo osnovo (utež) za porazdelitev
vsote presežnih sredstev nad vrednostjo posameznih tekmovanj, ki so maksimum že
dosegla. Po potrebi se postopek nadaljuje toliko časa, dokler niso razdeljena vsa
sredstva oziroma dokler vsa tekmovanja ne
dosežejo predlagane višine sredstev.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Strokovna komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi v javnem razpisu. Minister odloči s sklepom o izidu posamezne prijave.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v 75 dneh od dneva odpiranja.
Izbrani prijavitelji bodo o višini sredstev obveščeni po zaključku pritožbenih postopkov
s pozivom k podpisu pogodbe.
Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema
poziva k sklenitvi pogodbe ne odzove in
ne predlaga podaljšanja roka za sklenitev
pogodbe, se šteje, da je umaknil prijavo na
javni razpis.
10. Pritožbeni postopek
Prijavitelj lahko vloži pisno pritožbo
v roku 8 dni od prejema sklepa o izidu na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Pritožnik mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih
vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za ocenjevanje prijav.
O pritožbi odloči ministrstvo v roku 15 dni
s sklepom, ki je dokončen.
11. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazec A (prijavni obrazec),
– obrazec B (končno poročilo),
– obrazec C (zahtevek za izplačilo),
– vzorec pogodbe.

12. Informacije o razpisni dokumentaciji
Javni razpis in razpisna dokumentacija bosta od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS na voljo na spletni strani
ministrstva (http://www.mss.gov.si).
Prijavitelji pa jo lahko v roku javnega
razpisa dvignejo tudi v vložišču Ministrstva
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana, 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. 9/2010
Ob-1002/10
Na podlagi tretjega odstavka 104. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08;
v nadaljevanju: ZUJIK), Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list
RS, št. 14/03, 77/08) in 4. člena Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) ter Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02, 25/04 in 104/05), objavlja Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
redni letni ciljni razpis
za sofinanciranje kinematografske
distribucije evropskih, avtorskih in
svetovnih kinotečnih filmov ter mreže
art kinematografov – JPR-KT-2010
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
A. Kinematografska distribucija:
1. Predmet razpisa:
– sofinanciranje kinematografske distribucije kakovostnih, priznanih, nagrajenih
evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih
filmov,
– film, ki je predmet sofinanciranja, je
lahko igrani, animirani ali dokumentarni dolgometražni film,
– komercialni studijski filmi niso predmet
razpisa oziroma sofinanciranja.
2. Razlaga pojmov:
– kinematografska distribucija pomeni
vsako komercialno dejavnost, povezano
z eksploatacijo filma v kinematografih, to je
nakup distribucijske pravice, nakup filmskih
kopij, podnaslavljanje ali sinhroniziranje kopij, transport kopij in z distribucijo povezane
promocijske aktivnosti,
– distributer je pravna ali fizična oseba,
registrirana za opravljanje distribucijske dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije.
3. Pogoji za sodelovanje na ciljnem razpisu v segmentu »kinematografska distribucija«:
– za sofinanciranje kinematografske distribucije se lahko prijavijo vsi, ki so registrirani za kinematografsko distribucijo in/ali

NE
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk

DA
5 točk
10 točk
5 točk
5–25 točk
5 točk
15 točk
25 točk
75 točk

distribucijo svetovnih kinotečnih filmov v Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo ostale kriterije tega razpisa.
4. Filmi, za katere lahko distributer dobi
finančno pomoč na ciljnem razpisu, morajo
biti predvajani v kinematografskih dvoranah
v Sloveniji na najmanj 40 projekcijah.
5. Posamezni distributerji lahko na javnem ciljnem razpisu kandidirajo z največ
5 projekti.
6. Distributerji lahko na javnem ciljnem
razpisu kandidirajo za pridobitev sredstev
za:
– nakup ali izdelavo največ 2 filmskih
kopij evropskih filmov ali filmov iz tretjih
držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji in so bili uvrščeni v selekcijo vsaj
dveh mednarodnih festivalov in za katere
je distributer pridobil pravico za kinematografsko distribuiranje na ozemlju Republike
Slovenije,
– tehnično obdelavo filmov iz prve alineje te točke (npr. prevod, podnaslavljanje,
sinhroniziranje),
– promocijo filmov iz prve alineje te točke.
7. Splošni razpisni kriteriji:
V postopku izbire predlaganih projektov s področja kinematografske distribucije
bodo upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost filma, 1–10 točk,
– kritiške ocene in festivalske nagrade,
1–10 točk.
8. Zahtevana dokazila za predlagateljedistributerje so našteta v razpisni dokumentaciji.
9. Sofinancira se distribucija posameznega filma.
10. Finančnih sredstev, pridobljenih na
ciljnem razpisu Ministrstva za kulturo, ni
mogoče prenesti na podizvajalce ali druge
osebe.
11. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ciljni razpis za področje kinematografske distribucije filmov, je
73.000,00 EUR.
12. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta ne sme preseči 50%
vseh predvidenih stroškov. Pri sofinanciranju distribucije filma odobreni znesek ne
sme preseči 6.000 EUR.
B. Mreža art kinematografov:
13. Predmet razpisa
– sofinanciranje mreže art kinematografov (v nadaljnjem besedilu: mreža art
kinematografov) iz 5. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi (Uradni list RS, št. 14/03,
77/08).
14. Razlaga pojmov:
– kinematograf je javni prikazovalec, ki je
registriran za kinematografsko dejavnost na
ozemlju Republike Slovenije.
15. Na ciljnem razpisu lahko sodeluje
kinematograf, ki:
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– deluje kontinuirano vse leto,
– ima eno ali več platen, pri čemer sodeluje na razpisu za vsako platno posebej,
– ima tehnično opremo, ki ustreza povprečnim standardom projekcije in udobja,
– poda izjavo, da bo s prejetimi sredstvi
zagotavljal prikazovanje filmov, katerih nabava je bila sofinancirana s strani Ministrstva za kulturo, v deležu vsaj 20% projekcij
na platnu, za katero podaja vlogo.
16. Kinematograf lahko na ciljnem razpisu kandidira s projektom:
– razvoja oziroma nadgradnje tehnične
infrastrukture za javno predvajanje filmov
na posameznem platnu,
– pokrivanja obratovalnih stroškov kinematografa brez stroška dela za posamezno
platno.
17. V postopku izbire predlaganih projektov s področja mreže art kinematografov
bodo upoštevani naslednji kriteriji:
– da je projekt tehtno in vsebinsko obrazložen, 1–10 točk,
– da je razvoj predlaganega segmenta
tehnične infrastrukture pomemben za enakomeren razvoj kinematografske mreže na
celotnem ozemlju Republike Slovenije, 1–10
točk.
18. Zahtevana dokazila za predlagatelje-kinematografe so našteta v razpisni dokumentaciji.
19. Predlagatelj je dolžan podati poročilo
o prikazovanju kakovostnih, priznanih, nagrajenih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov, še posebej filmov, katerih nabava je bila sofinancirana s strani Ministrstva za
kulturo, za obdobje od 1. 1. 2010 dalje.
20. Natančni roki za oddajo poročil bodo
določeni s pogodbo o sofinanciranju.
21. Na javnem razpisu lahko s projekti
kandidirajo tudi predlagatelji, katerih delovanje se v pomembnem delu sofinancira z javnimi sredstvi (proračuni lokalnih skupnosti),
toda tako sofinanciranje (namen in višina
dobljenih sredstev) mora biti v razpisni dokumentaciji jasno prikazano. Skupna višina
sofinanciranja iz državnega ali lokalnih proračunov ali virov EU ne sme presegati 50%
predračunske vrednosti projekta.
22. Prejemnik sredstev za infrastrukturo
mora ohraniti investicije za odobreni namen
in program najmanj pet let po zaključku investicij.
23. Predlagatelj projekta mora za vsako
od alinej 16. točke razpisa vložiti ločeno prijavo oziroma vlogo.
24. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ciljni razpis delovanja
art mreže je: 134.000,00 EUR.
Splošno za oba dela:
25. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko dosega do 50%
vseh predvidenih stroškov.
26. Predlagatelji ne morejo kandidirati na
tem razpisu s projekti, s katerimi kandidirajo
na kateremkoli javnem razpisu ali pozivu za
sredstva, ki so vezana na sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.
27. Predlagatelji ne morejo kandidirati
na razpisu, če imajo neporavnane obveznosti do Ministrstva za kulturo Republike
Slovenije in drugih posrednih proračunskih
uporabnikov.
28. Povzetek načina ocenjevanja projektov: kriteriji so ovrednoteni s točkami.
Najvišje skupno število prejetih točk, ki jih
lahko posamezni ocenjevalec podeli posameznemu projektu, je v segmentu distribu-

cije za dva kriterija 20 točk in v segmentu
mreže art kinematografov za dva kriterija
prav tako 20 točk.
29. Ocenjevanje in ovrednotenje projektov, prispelih na javni razpis, opravi strokovna komisija za medije in avdiovizualno
kulturo pri ministrstvu v skladu s 119. členom ZUJIK in Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS,
št. 93/05).
30. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo
v postopku ocenjevanja ocenjeni višje, torej
projekti, ki bodo prejeli višje število točk po
obeh kriterijih.
Dokončni izbor projektov bo opravljen
v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
S predlagatelji izbranih projektov bo
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
v skladu s 94. členom ZUJIK sklenilo pogodbo o sofinanciranju projektov.
31. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za področje,
ki je predmet razpisa, imenuje ministrica,
pristojna za kulturo.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavrženje vlog predlagateljev, ki ne bodo
izpolnjevale razpisnih pogojev.
32. Rok za uporabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010, ob upoštevanju plačilnih rokov, kot jih določa Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leto 2010.
33. Razpis se prične dne 15. 1. 2010,
zaključi pa dne 15. 2. 2010.
34. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni list,
– spisek obveznih prilog,
– obrazce št. 1., 2., 3., in 4. ter
– izjava št. 1., 2. in 3. za posamezne
projekte.
Razpisna dokumentacija je na voljo
na spletni strani ministrstva: http://www.
mk.gov.si, prav tako pa jo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo tudi v vložišču
ministrstva (Maistrova 10,1000 Ljubljana).
35. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
Predlagatelji lahko pogledajo v razpisno
dokumentacijo do datuma zaključka razpisa
v vložišču ministrstva (Maistrova 10,1000
Ljubljana).
36. Oddaja in dostava prijav na razpis:
Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji.
Vsak posamezen projekt je vloga zase
in mora biti oddan v svoji kuverti. Prijavitelj
mora zanj priložiti vse zahtevane priloge.
Prijava mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10,
1000 Ljubljana do 15. 2. 2010, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka, v zapečateni kuverti z oznako
na prednji strani: »Ne odpiraj JPR-KT-2010
– Distribucija« ali »Ne odpiraj JPR-KT-2010
– ART mreža«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedba prijavitelja: naziv in naslov oziroma
sedež.
37. Prijave, ki bodo prispele ali bodo datirane po datumu iz prejšnjega odstavka, se
bodo štele za prepozne.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z obvezno oznako, na katero
vlogo se dopolnitev nanaša. Kasnejših do-

Št.

3 / 15. 1. 2010 /

Stran

43

polnitev Ministrstvo za kulturo RS v skladu
z ZUJIK ne bo upoštevalo.
38. Ministrstvo bo po odpiranju prijav iz
nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne prijave in prijave, ki jih ni vložila
upravičena oseba. Take vloge bodo zavržene.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne
vsebuje vseh sestavin oziroma prilog, ki jih
zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Iz postopka razpisa bodo prav tako izločene vse vloge posameznega predlagatelja,
ki ne bo upošteval omejitve prijave števila
projektov na razpis znotraj segmenta kinematografske distribucije, kot je navedena
pod točko 5. besedila tega razpisa. Take
vloge bodo zavržene kot nedovoljene.
Vloge, ki ne bodo skladne s 1. oziroma
13. točko besedila razpisa (predmet razpisa)
se zavrnejo.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
39. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Branko Jezovšek, tel.
01/369-59-83, elektronska pošta: branko.jezovsek@gov.si.
40. Odpiranje prijav in obveščanje o izboru:
Odpiranje prispelih vlog bo potekalo
v prostorih Ministrstva za kulturo RS, najkasneje 20 dni po končanem razpisnem roku.
Ministrstvo bo o izidih razpisa obvestilo
predlagatelje najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja prijav.
Ministrstvo za kulturo
Št. 094-6/2010
Ob-1016/10
Odbor za podeljevanje nagrad RS na
področju šolstva na podlagi 7. člena Zakona
o nagradah RS na področju šolstva (Ur. l.
RS, št. 56/94) ter 2. člena Pravilnika o delu
Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva objavlja
javni razpis
nagrad Republike Slovenije na področju
šolstva za leto 2010
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva.
2. Predmet javnega razpisa: nagrade
Republike Slovenije na področju šolstva.
3. Splošno o nagradah
Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem
za pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa,
za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih
svoboščin in humanizacije odnosov v šoli,
za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov
ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.
Kandidate za nagrade lahko predlagajo
fizične in pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.
Nagrado lahko prejme posameznik(-ica),
skupina, zavod ali druga organizacija
s področja predšolske vzgoje, obveznega
osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja
otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju,
srednjega šolstva, izobraževanja odraslih,
višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske
manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem
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ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika
in kulture za Slovence po svetu.
Odbor bo podelil največ 11 nagrad. Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija lahko dobi nagrado samo enkrat.
Nagrajeni so lahko posamezniki(-ice),
skupine, zavodi ali druge organizacije, če
na posameznem področju delujejo najmanj
10 let.
Posameznik(-ica) je lahko nagrajen(-a)
za življenjsko delo, če je na posameznem
področju deloval(-a) najmanj 30 let.
Nagrade ne more prejeti učbenik, časopis ali revija, ampak le njihov avtor oziroma
urednik, uredništvo.
4. Merila za dodelitev nagrad
4.1. Nagrada za posebno uspešno vzgojno-izobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v vzgoji in izobraževanju se lahko
podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem,
opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg
tega pa še:
– da je dosegel(-la) v šolski praksi oziroma pri organiziranju in razvoju na področju
vzgoje in izobraževanja nadpovprečne, tudi
v javnosti prepoznane in potrjene rezultate.
4.2. Nagrada za avtorsko delo na področju učbenikov in učnih pripomočkov se
lahko podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa,
poleg tega pa še:
– da je v zadnjih petih letih napisal(-a) in
objavil(-a) vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika ocenila kot izjemno kakovostnega
in izvirnega oziroma je pripravil(-a) več učnih pripomočkov, ki so bili ugodno ocenjeni
in so se širše uveljavili na področju vzgoje
in izobraževanja.
4.3. Nagrada za najvišje dosežke v znanstvenem delu v vzgoji in izobraževanju se
lahko podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa,
poleg tega pa še:
– da je v zadnjih petih letih napisal(-a)
in objavil(-a) vsaj eno izvirno znanstveno
delo s področja vzgoje in izobraževanja, ki
je pomembno prispevalo k razvoju vzgoje in
izobraževanja.
4.4. Nagrada za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja se lahko
podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem,
opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg
tega pa še:
– da njegovi (njeni) učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne
uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na domačih in tujih tekmovanjih, ali če dosega
nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem delu, strokovnem ali
znanstveno-raziskovalnem delu, ali če se
je vidno uveljavil(-a) na področju dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma stalnega strokovnega spopolnjevanja
učiteljev(-ic) oziroma vzgojiteljev(-ic).
5. Obvezne sestavine predloga za nagrado:
– ime in priimek kandidata(-ke), naslov
stalnega bivališča, izobrazbo in zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov(-tk), naslove
stalnih bivališč, izobrazbo in zaposlitev, če
gre za skupino posameznikov,
– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natančen opis dejavnosti,
– pisna utemeljitev (najmanj ena tipkana
stran) z dokazili,
– osnovni podatki o predlagatelju.
6. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
upošteva in v njem navede:
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– kako je kandidat(-ka) zaznamoval(-a)
področje vzgoje in izobraževanja na katerem deluje ali je deloval;
– vsebinsko utemeljitev predloga (1 do
3 tipkane strani);
– kako se projekt, učbenik, prizadevanje
kandidata odraža v praksi oziroma kakšen
je odziv iz prakse in okolja;
– skrajšano bibliografijo na največ dveh
straneh s prikazano vsebino petih najpomembnejših del, tiskani izpis COBISS ni
potreben.
Priloge naj vsebujejo le tisto, kar lahko
vsebinsko podkrepi utemeljitev. Predlog naj
vsebuje več mnenj o kandidatu(-ki), predlagatelj ne more predlagati sebe. Pri prijavah
za nagrado organizaciji odbor pričakuje, da
bodo v predlogu opisane dejavnosti organizacije, ki ne sodijo med redne delovne
naloge.
7. Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za šolstvo
in šport http://www.mss.gov.si/. Dodatne informacije dobite pri Rosandi Lenart (Ministrstvo za šolstvo in šport), tel. 01/400-53-70,
e-pošta: rosanda.lenart@gov.si.
8. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj
predlagatelji pošljejo ali osebno prinesejo
v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport RS,
Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom:
»Ne odpiraj – Razpis za nagrade na področju šolstva«. Predloge ne glede na način
dostave sprejemamo do srede, 26. 5. 2010
do 13. ure.
Nepravilno opremljenih in prepoznih vlog
odbor ne bo odpiral in bodo zavržene.
Odbor za podeljevanje nagrad RS na
področju šolstva
Št. 610-0001/2010
Ob-8639/09
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 106/09 z dne 22. 12. 2009), Pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje
kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 61/05 – UPB, 14/07, 119/07)
Občina Sevnica objavlja
javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje
programov in projektov na področju
kulture, ki jih bo v letu 2010
sofinancirala Občina Sevnica
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa so programi
in projekti na področju kulture, ki zajemajo
vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, gledališke in lutkovne, literarne,
likovne, fotografske in filmske ter knjižnozaložniške dejavnosti.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore za izvajanje kulturnih programov in
projektov.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– kulturna društva za izvajanje programov na področju kulture s sedežem v Občini
Sevnica,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje kulturnih aktivnosti,

– da imajo zagotovljene redne vaje,
– dokazilo o urejeni evidenci in članstvu
(velja samo za kulturna društva – izpolnite in obvezno priložite fotokopijo evidence
o članstvu),
– resorne občinske zveze, če so izvajalci
programa,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi in so neprofitne,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za
kulturo in imajo stalno prebivališče v Občini
Sevnica,
– da bo projekt ali program izveden v letu
2010,
– da je priložen potrjen vzorec pogodbe,
– da posredujejo resnične in ne zavajajoče podatke.
4. Vrednost razpisa: 45.123,74 EUR.
5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravilnik o postopku in merilih za
vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 61/05 – UPB,
14/07, 119/07) in je sestavni del razpisne
dokumentacije.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (vsi prijavitelji),
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture),
– sklep pristojnega organa resorne občinske zveze (samo zveze).
Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 15. februarja 2010, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto, najpozneje 15. 2. 2010 (datum poštnega žiga na
dan 15. 2. 2010).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za kulturne programe in projekte 2010«
na prednji strani. Na hrbtni strani kuverte
mora biti obvezno naveden naslov prijavitelja. Ponudbe, ki ne bodo oddane v skladu
s temi navodili, bodo s sklepom zavržene.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 17. februarja 2010, v sejni sobi Občine Sevnica.
Odpiranje ne bo javno.
Opozorilo: Vloge, ki ne bodo prispele
pravočasno, ali ne bodo popolne, ali jih ne
bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene
s sklepom v skladu s 116. členom Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 96/02).
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh od
datuma odpiranja prijav.
Občina Sevnica bo z izbranimi prijavitelji
sklenila pogodbo o sofinanciranju progra-
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mov v okviru sredstev, zagotovljenih v sprejetem proračunu za leto 2010.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od 15. 1. 2010 do izteka
prijavnega roka dosegljiva tudi na spletni
strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si, spletni strani KŠTM Sevnica, www.
kstm.si, ali si jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo na Občini Sevnica, Glavni trg
19, 8290 Sevnica.
12. Dodatne informacije in pojasnila: Rok
Petančič, tel. 07/81-61-075 ali 051/680-289,
e-mail: rok.petancic@kstm.si, v času od
8. do 15. ure.
Občina Sevnica
Št. 671-0001/2010
Ob-8640/09
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Sevnica – v nadaljevanju: pravilnik
(Uradni list RS, št. 106/09) in Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2010,
Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev letnega programa
športa v Občini Sevnica v letu 2010
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19 a, 8290 Sevnica.
2. Podlaga za izbor in vrednotenje programov sta pravilnik in Letni program športa
v Občini Sevnica za leto 2010. Z vsakim
izvajalcem letnega programa športa, ki mu
bo priznano sofinanciranje programov, bo
sklenjena pogodba.
3. Predmet javnega razpisa so naslednji
programi oziroma vsebine:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov (Ciciban planinec, Naučimo se plavati, 80-urni programi za šolske otroke in
mladino, 80-urni programi za otroke in mladino s posebnimi potrebami, 80-urni programi za študente, šolska tekmovanja, športna
vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport),
– športna rekreacija (programi redne vadbe, strokovni kader za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let),
– kakovostni šport (programi redne vadbe in kategorizacija športnikov),
– vrhunski šport (kategorizacija športnikov),
– šport invalidov (programi redne vadbe,
uporaba objekta, strokovni kader),
– programi razvojnih in strokovnih nalog
v športu (usposabljanje, izobraževanje in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov, športne
prireditve).
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oziroma prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Sevnica,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, organizacijske in kadrovske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo zagotovljeno vadbo najmanj
36 tednov v letu,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
o plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih.
5. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov na območju
Občine Sevnica: športna društva in klubi,
registrirani po Zakonu o društvih, športne
zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi

zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa (pod
pogojem, da so v letnem programu športa), organizacije invalidov, ki izvajajo športni
program za invalide, ter zavodi s področja
vzgoje in izobraževanja.
6. Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanciranje programov je
91.950,48 EUR.
7. Rok izvedbe oziroma poraba sredstev:
dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2010.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavo na razpis je potrebno, skupaj
z zahtevanimi prilogami, oddati osebno ali
po pošti v zaprti kuverti do 5. 2. 2010, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290
Sevnica, s pripisom: »Javni razpis za šport
2010 – ne odpiraj!« Na hrbtni strani kuverte
morata biti navedena ime in naslov pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo oddane v skladu
s temi navodili, bodo s sklepom zavržene.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto, najpozneje do 5. 2. 2010 (datum poštnega žiga na
dan 5. 2. 2010). Vloge, ki ne bodo oddane
pravočasno, ne bodo obravnavane.
9. Datum odpiranja vlog
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 10. 2.
2010, v sejni sobi Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepravilno in nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku
8 dni dopolnijo svojo vlogo. V primeru, da
predlagatelj v predpisanem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in s sklepom
zavržena kot nepopolna.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje
v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. Občina
Sevnica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru
sredstev, zagotovljenih v sprejetem proračunu za leto 2010.
11. Razpisno dokumentacijo lahko pridobite: razpisna dokumentacija je od 15. 1.
2010 do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si, spletni strani KŠTM Sevnica, www.kstm.si, ali pa jo zainteresirani
lahko pridobijo na KŠTM Sevnica, Glavni
trg 19, 8290 Sevnica pri Borutu Bizjaku (tel.
07/81-61-078, 051/680-286, 041/738-380,
e-naslov: borut.bizjak@kstm.si).
Občina Sevnica
Št. 410-1/2010
Ob-8642/09
Na podlagi 7. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), 7. člena
Pravilnika o financiranju letnega programa
športa v Občini Postojna (Uradni list RS,
št. 2/10), 1. člena Letnega programa športa
v Občini Postojna za leto 2010, 16. člena
Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št.
30/07) ter sklepa župana Občine Postojna
št. 410-1/2010 z dne 7. 1. 2010, Občina
Postojna objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov v javnem
interesu na področju športa v Občini
Postojna v letu 2010
(v nadaljevanju: razpis)
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov po področjih do
naslednjih višin:
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1. Programi interesne športne vzgoje v vrednosti 12.500,00 € od tega se
7.000,00 € nameni izbranemu izvajalcu za
izvedbo šolskih športnih tekmovanj, programov Zlati sonček in Krpan.
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3. Interesna športna vzgoja mladine
in študentov
1.4. Interesna športna vzgoja otrok in
mladine s posebnimi potrebami.
2. Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport v vrednosti 128.000,00 €.
3. Programi kakovostnega in vrhunskega
športa v vrednosti 18.600,00 €
3.1. Kakovostni šport
3.2. Vrhunski šport
4. Programi športne rekreacije in športa
invalidov v vrednosti 5.400,00 €
4.1 Športna rekreacija
4.2 Šport invalidov
5. Programi razvojnih strokovnih nalog
v športu v vrednosti 20.500,00 EUR od
tega:
5.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v vrednosti
4.600,00 EUR
5.2. Organizacija športnih prireditev
v vrednosti 15.900,00 EUR od tega
5.2.1 Organizacija športnih prireditev posebnega pomena 8.400,00 EUR
5.2.2. Organizacija podelitve priznanj
športnikom za športne dosežke 1.500,00
EUR.
6. Sredstva za delovanje društev v vrednosti 2.960,00 €
Vrednost razpisa znaša 187.960,00
EUR.
II. Upravičene osebe in pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji – nosilci in izvajalci športne dejavnosti
v Občini Postojna, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
Izvajalci športnih programov v občini Postojna so:
– športna društva in klubi, njihova združenja in zveze,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so registrirani za
opravljanje dejavnosti na področju športa in
izvajajo programe,
– vrtci in osnovne šole, srednje, višje in
visoke šole,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne.
Izvajalci navedeni v prvem odstavku tega
člena morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti registrirani v skladu z veljavno zakonodajo;
– imeti sedež v Občini Postojna in izvajati športne programe namenjene občanom
in občankam Občine Postojna;
– imeti organizirano redno dejavnost najmanj 36 tednov v letu in biti registrirani najmanj eno leto od prijave na razpis;
– imeti zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničitev načrtovanih športnih
aktivnosti;
– imeti urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programa;
– so oddali poročilo o realizaciji programa športa za preteklo leto.
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Športna društva in zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega
programa športa.
III. Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov
Pogoje, merila in normative za vrednotenje športnih programov (v nadaljevanju:
merila) so obvezni in sestavni del Pravilnika o sofinaciranju letnega programa športa
v Občini Postojna. (Priloga 1).
Vrednost programov in nalog je po pogojih, kriterijih in normativih izražena v točkah.
IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
V. Vsebina prijave: prijave na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijavitelj, ki prijavlja več programov, mora
za vsak posamičen program izpolniti ločen
obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena
v razpisnem obrazcu.
VI. Rok in način predložitve prijave
Prijavitelj mora vlogo poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Postojna,
Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, ali oddati
v sprejemni pisarni Občine Postojna, v času
uradnih ur, najkasneje do 2. 2. 2010 ali tega
dne oddati priporočeno na pošti.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis šport
2010«. Na hrbtni strani mora biti napisan
naslov pošiljatelja.
VII. Postopek obravnave prijav
Odpiranje vlog ni javno. Pravočasno poslane prijave bodo pregledane ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele
po razpisnem roku za prijavo, bodo s sklepom zavržene. Prijavitelji, ki bodo oddali
nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi.
Če vloga ne bo v zahtevanem roku dopolnjena, bo zavržena.
Postopek javnega razpisa vodi strokovna
komisija, ki jo imenuje župan. Komisija na
podlagi meril pripravi predlog o sofinanciranju športnih programov, ki vsebuje oceno
posameznih športnih programov v skladu
z določbami meril.
Izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev obvesti direktor
občinske uprave s sklepom.
Izbrani izvajalci programov bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje v 30
dneh. Rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na spletni strani Občine Postojna
(www.postojna.si).
Občina sklene pogodbe z izbranimi izvajalci športnih programov. Pogodbe opredeljujejo vsebino in obseg programov, čas
za realizacijo, pričakovane dosežke, obseg
sredstev iz občinskega proračuna in druge
medsebojne pravice in obveznosti.
VIII. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v informacijski pisarni Občine Postojna ali si natisnejo
s spletne strani Občine Postojna (www.postojna.si). Dodatne informacije v vezi z razpisom lahko dobite na tel. 72-80-781.
Občina Postojna
Št. 410-2/2010-3
Ob-8679/09
Občina Postojna na podlagi Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Odloka o proračunu Občine Postojna za leto
2010 (Uradni list RS, št. 105/09) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove
in vzdrževanja spomenikov in objektov
kulturne dediščine v Občini Postojna
v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je zbiranje predlogov za
sofinanciranje obnove in vzdrževanje spomenikov in objektov kulturne dediščine na
območju Občine Postojna v letu 2010.
Višina sredstev, ki so za predmet javnega razpisa v proračunu Občine Postojna za
leto 2010, znaša 32.512,00 €, proračunska
postavka: Vzdrževanje in obnova kulturne
dediščine.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji: na razpis za zbiranje ponudb se
lahko prijavijo lastniki ali upravljavci spomenikov, drugih infrastrukturnih objektov
s področja kulturne dediščine in spominskih obeležij, lociranih na območju Občine
Postojna.
Na razpisu ne morejo kandidirati:
– lastniki ali upravljavci spomenikov in
objektov s področja kulturne dediščine, ki
tržijo navedene objekte.
3. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
in obravnava vlog:
Pri vrednotenju vlog se bodo upoštevali
predvsem naslednji kriteriji:
– višina zagotovljenih lastnih sredstev (iz
proračuna Občine Postojna se sofinancira
do 50% vrednosti investicije);
– pomembnost spomenika z vidika kulturne dediščine;
– zaključek del ali predvidene faze obnove in vzdrževanja v letu 2010 (predmet
sofinanciranja so tudi stroški, ki so nastali
po 1. 1. 2009);
– vrsta predvidenih del za obnovo in
vzdrževanje. Prednost pri sofinanciranju
bodo imeli predlagatelji, katerih posegi so
namenjeni preprečevanju nastajanja ali povečevanja škode na objektu ter objekti javnega pomena;
– vrednost izvedbenih del.
4. Vsebina prijave na razpis je opredeljena v Navodilih o sofinanciranju obnove in
vzdrževanja spomenikov in objektov kulturne dediščine v Občini Postojna v letu 2010.
Razpisna dokumentacija je na voljo z dnem
objave v Uradnem listu RS, na spletni strani
občine: www.postojna.si in v sprejemni informacijski pisarni občine.
5. Oddaja prijave
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih, kateri morajo biti priložene vse priloge, določene v razpisni dokumentaciji. Vlogo je potrebno v zapečateni
ovojnici predložiti na naslov: Občina Postojna – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
s pripisom »Ne odpiraj – razpis 2010 – Kulturna dediščina«, do vključno 15. 2. 2010,
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka. Na ovojnici mora
biti navedba prijavitelja.
Komisija ne bo obravnavala vlog, ki
bodo oddane po določenem roku za oddajo
predlogov, neustrezno naslovljene in nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma
zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem
obvestilu o dopolnitvi.
Dodatne informacije lahko predlagatelji
dobijo v občinski upravi v času uradnih ur:

Bernarda Lenarčič, tel. 728-07-00, oziroma
preko e-pošte bernarda.lenarcic@postojna.si.
6. Koriščenje sredstev: sredstva bo izbrani prijavitelj koristil na način, ki bo predpisan s pogodbo o financiranju.
7. Obvestilo o izidu javnega razpisa: predlagatelji bodo o izboru obveščeni najkasneje v roku 60 dni po poteku razpisnega roka.
Občina Postojna
Št. 410-3/2010-3
Ob-8680/09
Občina Postojna objavlja na podlagi
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in
spremembe), Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07), Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, 30/07), Odloka
o proračunu Občine Postojna za leto 2010
(Uradni list RS, 105/09)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
izvedbe kulturnih projektov v Občini
Postojna za leto 2010
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
2. Predmet javnega razpisa: zbiranje
predlogov za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v Občini Postojna za leto 2010,
in sicer:
a) tradicionalne kulturne prireditve,
b) letni poletni festival,
c) ostale prireditve, ki so v javnem interesu,
d) mednarodna tekmovanja s področja
kulturnih dejavnosti.
3. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti; dejavnosti turističnih
društev; dejavnosti dela z mladimi; dejavnosti na področju humanitarnosti, sociale,
zdravstva; dejavnosti na področjih družbenih dejavnosti, vendar njihove prijavljene
vsebine niso predmet drugih razpisnih področij v Občini Postojna;
– imajo sedež v Občini Postojna oziroma
delujejo na območju Občine Postojna;
– projekt se izvaja na območju Občine
Postojna in je namenjen pretežno prebivalcem iz Občine Postojna v letu 2010;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za izvedbo projekta;
– projekt mora imeti pregledno in jasno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov z razvidnimi viri financiranja;
– projekt je finančno uravnotežen, kar
pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega programa
ali projekta, prikazanih v finančni zgradbi,
ujemajo (odhodki = prihodki).
Pogoji so izločitveni.
Na razpisu ne morejo kandidirati:
– zavodi, katerih ustanovitelj je lokalna
skupnost ali država;
– društva, zveze društev, združenja, ki se
financirajo neposredno iz proračuna Občine
Postojna (razen za projekte, ki so v interesu
Občine Postojna).
4. Posebni pogoji:
Prijavitelj lahko za posamezni kulturni
projekt kandidira le na enem razpisu s področja družbenih dejavnosti Občine Postojna v letu 2010.
Prijavitelj mora za izvedbo kulturnega
projekta zagotoviti najmanj 30% sredstev
vrednosti prijavljenega projekta iz lastnih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in/ali drugih virov. Kolikor prijavitelj teh sredstev ne zagotavlja, se prijava na ta del razpisa izloči iz nadaljnjega postopka.
5. Predmet sofinanciranja: kulturni projekti – javne kulturne in druge prireditve,
mednarodna tekmovanja s področja kulturnih dejavnosti v letu 2010.
6. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Postojna, za leto 2010 znaša
61.407,04 €.
Najvišji znesek sofinanciranja po razpisu
je 11.000,00 €.
Prijava na razpis mora biti dostavljena na
razpisnih obrazcih naročnika in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo v sprejemni
pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta
4, Postojna. Razpisna dokumentacija je objavljena in dostopna tudi na spletni strani
Občine Postojna – www.postojna.si.
8. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite v zaprti kuverti na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, z oznako »Ne odpiraj – razpis
Kulturni projekti 2010«.
9. Rok za prijavo je do vključno 15. 2.
2010. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo
vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne bo
obravnavala vlog, ki bodo oddane po določenem roku za oddajo predlogov, neustrezno
naslovljene in nepopolne glede izpolnjenih
obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po
izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
9. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci prejeli najkasneje
v roku 60 dni po poteku razpisnega roka.
Z vlagatelji, katerim bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov,
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
10. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Postojna v času uradnih
ur: Bernarda Lenarčič, tel. 05/728-07-00 ali
e-pošta: bernarda.lenarcic@postojna.si.
Občina Postojna
Št. 419-5/2010
Ob-1004/10
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
4. člena Odloka o sofinanciranju programov
veteranskih organizacij v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 33/09), Odloka
o spremembi Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni
občini Nova Gorica (Uradni list RS, št 57/09
in Odloka o proračunu Mestne občine Nova
Gorica za leto 2010 (Uradni list RS, št.
90/09), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
veteranskih organizacij v Mestni občini
Nova Gorica v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov veteranskih organizacij
iz proračuna Mestne občine Nova Gorica,
katerih vsebina vključuje predvsem:
– organizacijo prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti .),
– organizacijo ali soorganizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice …), ki
pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih
potreb,

– skrb za spomenike in spominska obeležja,
– domoljubno vzgojo in ozaveščanje.
Javni razpis ni namenjen izvajalcem, ki
iste programe ali projekte prijavljajo na druge javne razpise mestne občine.
Program predstavlja dejavnost izvajalca,
ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta
in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno
zaporedje aktivnosti.
2. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo status veteranske organizacije
najmanj eno leto in delujejo najmanj eno
leto;
– imajo sedež na območju Mestne občine Nova Gorica;
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu
z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo
njihovo delovanje;
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
pobirajo članarino za svoje člane;
– imajo najmanj 20% članstva z območja
Mestne občine Nova Gorica;
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje programa;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo,
v kateri so predvideni prihodki in odhodki za
izvedbo programa;
– imajo zagotovljena lastna sredstva
oziroma soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 30% vrednosti prijavljenega
programa;
– svoje delo opravljajo na neprofitni
osnovi;
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine, če
so bile stranka z mestno občino;
– prijavljajo program, ki je predmet tega
razpisa;
– vlogi prilagajo vsa potrebna dokazila,
na podlagi katerih bomo mogoče ugotavljati
izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni
dokumentaciji.
3. Višina finančnih sredstev, namenjenih
za sofinanciranje programov veteranskih organizacij, znaša 24.200,00 €.
4. Rok za izvedbo programov in poraba
dodeljenih sredstev: programi, sofinancirani
na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno realizirani do 31. 12. 2010.
5. Merila in kriteriji za vrednotenje prijav:
vloge programov prijaviteljev bodo ocenjene
v skladu z naslednjimi merili:
a) število članov s prebivališčem na območju mestne občine;
b) program dela:
– kvaliteta,
– obseg;
c) organizacija prireditev (organizacija
ali soorganizacija družabnih in drugih oblik
društvenih dejavnosti, npr. pohodi, srečanja,
tekmovanja, obletnice, ... ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb):
– občinski in medobčinski nivo,
– republiški nivo;
d) status društva, ki deluje v javnem interesu.
6. Prijavite se lahko samo na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure, in ob
sredah, od 8. do 16. ure, v tajništvu Urada direktorja Mestne občine Nova Gorica
(soba 8/I) ter na spletni strani, http://www.
nova-gorica.si.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena
v razpisnem obrazcu.
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7. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica ali osebno oddajte v glavni pisarni
št. 38/I Mestne občine Nova Gorica, v zaprti
kuverti s pripisom »Javni razpis Veterani
2010 – Ne odpiraj«.
8. Rok za prijavo na razpis je do 15. 2.
2010, do 14. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka (15. 2. 2010, do 14. ure) prispe na
naslov Mestne občine Nova Gorica oziroma
je vložena v sprejemni pisarni (soba 38/I).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno
ime in naslov prijavitelja.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne
ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo
zavržene.
8. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa.
9. Dodatne informacije lahko dobite
v Uradu direktorja Mestne občine Nova Gorica, na tel. 05/33-50-129 (Milena Filipčič).
Mestna občina Nova Gorica
Št. 2/10
Ob-8681/09
Na podlagi Statuta Male Hidroelektrarne
Elektro Ljubljana, d.o.o., Slovenska cesta
56, 1000 Ljubljana, objavlja
razpis
za izvedbo vzdrževalnih del na jezu
Male Hidroelektrarne Sava Brod,
ki se nahaja na reki Savi v Tacnu.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od vključno 15. 1. 2010 naprej na
naslovu Slovenska cesta 56, IX. nadstropje
– tajništvo.
Ogled na lokaciji v Tacnu bo organiziran
v torek, 19. 1. 2010, ob 13. uri. Podrobnejše informacije na GSM 041/751-103, Ivan
Hribar.
Male Hidroelektrarne
Elektro Ljubljana, d.o.o.
Št. 48
Ob-8691/09
V skladu z internimi standardi družbe
SEL d.o.o., naročamo objavo
razpisa
za oddajo naročila,
z naslednjo vsebino:
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode.
3. (a) Vrsta in količina (blaga, storitev
oziroma gradbenih del): posodobitev sekundarne opreme in rekonstrukcija 110 kV
stikališča HE Mavčiče – LOT VN: primarna
oprema 110 KV stikališča.
(b) Kraj dobave/izvedbe: HE Mavčiče.
4. Datum dobave/izvedbe, če je predviden: zaključek izvedbe julij 2011.
5. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Roman Modic, univ. dipl. inž. el., tel.
01/4749-140, 01/4749-274, 041/758-540,
faks 01/4749-272, e-mail: roman.modic@sel.si.
(b) Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila
o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo, če je predvideno plačilo za razpisno dokumentacijo: Znesek 300,00 EUR
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(v ceni je vključen 20% DDV) je potrebno plačati na TRR, št. 03106-1002519638,
pri SKB d.d. banki (za HE Mavčiče – LOT
VN).
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: Ponudbo je potrebno
predložiti do 9. 2. 2010, do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 9. 2. 2010, Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., sejna soba, Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode, ob 12. uri.
8. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 5% od orientacijske vrednosti razpisanih dobav in del.
9. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih.
10. Merila za ocenitev ponudb: Ekonomsko najugodnejša ponudba (definirano
v razpisnih določilih).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: predvidena orientacijska vrednost izvedbe razpisanih del znaša 895.000,00 EUR
(brez DDV).
12. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2010, za objavo dne 15. 1. 2010.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
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Javne dražbe
Št. 478-47/2005/40
Ob-1003/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 – Odl. US), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje: predmet
razpolaganja je nepremičnina, stanovanje
št. 28, v IV. nadstropju stanovanjske hiše,
na naslovu Poljanska cesta 22 b, Ljubljana,
s solastniškim deležem, ki pripada stanovanju na skupnih delih. Skupna površina
stanovanja 37,20 m2, vpisano v zk vl. št.
700/24, k.o. Poljansko predmestje, v lasti
Republike Slovenije do celote in je prosto
bremen. Nepremičnina, št. dela stavbe 116,
stavba št. 359, k.o. (1727) Poljansko predmestje. Stanovanje je zasedeno.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje,
je izklicna cena 105.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 2.000,00 EUR. Davek na
promet nepremičnin po stopnji 2% ni vključen v ceno in ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina se
plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo
prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi, v 4. nadstropju, in sicer dne 4. 2. 2010, z začetkom
ob 10. uri.
7. Višina varščine: varščina za nepremičnino, stanovanje št. 28, v IV. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu: Poljanska cesta
22 b, Ljubljana, znaša 10.500,00 EUR in se
plača na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7200013-75542009, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Poljanska cesta 22 b.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Majo Nikolič, Ministrstvo za javno upravo,Tržaška 21,
Ljubljana, telefon 01/478 8443, e-pošta:
maja.nikolic@gov.si.
Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe
se obrnite na Mihaela Štrukelj, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-87-75, e-pošta: mihael.strukelj@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani,
http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/.

9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla,
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno
pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani varščini za nepremičnino,
ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-1006/10
Na podlagi sklepa Upravnega odbora
Nacionalnega inštituta za biologijo, z dne
22. 12. 2009, Nacionalni inštitut za biologijo,
Ljubljana, Večna pot 111, objavlja
javno dražbo
z zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje: motorni čoln PI50, model »PASARA«, izdelan leta 1969,
s strani izdelovalca Ante Sandrića. Plovilo
je redno vzdrževano in je plovno. Trup iz
lesa.
Dolžina: 7,48 m.
Širina: 2,42 m.
Vrsta motorja: vgrajeni.
Znamka motorja: Yanmar, model 3JH4E,
serijska številka motorja E00955, moč (kW)
29,4.
Veljavnost vpisnega lista: 7. 5. 2010.

2. Izklicna cena za navedeno plovilo iz
1. točke je skupno 4.500,00 EUR in ne vključuje DDV, katerega plača kupec.
3. Javna dražba bo izvršena z zbiranjem pisnih ponudb. Ponudbe morajo biti
dostavljene na naslov: Nacionalni inštitut za
biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, do
3. 2. 2010, do 12. ure, z oznako: »Ponudba
za odkup plovila – ne odpiraj«.
4. Javno odpiranje pisnih ponudb bo dne
4. 2. 2010, ob 10. uri, v prostorih Morske biološke postaje Piran, Fornače 41, Piran.
5. Pogoji dražbe z javnim zbiranjem ponudb:
– Ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje podatke (ime in priimek oziroma
firmo, naslov) in ponujeno ceno. Priložiti morajo še potrdilo o vplačani 10% varščini od
izklicne cene v višini 450,00 EUR, z izjavo,
da nima zapadlih obveznosti do svojih upnikov in parafiran izvod prodajne pogodbe.
Pravne osebe morajo priložiti izpis potrdila
o indentifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti.
– Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele pravočasno in bo ponujena cena
enaka izklicni ceni ali višja.
– Plovilo si zainteresirani ponudnik lahko ogleda v petek 22. 1. 2010, ob 9. uri.
Predstavnik prodajalca Marko Tadejević bo
zainteresirane ponudnike čakal pred privezom v mandraču mesta Piran, nasproti pomorskega muzeja.
– Pravne osebe morajo ponudbi predložiti naslednje podatke oziroma listine:
– izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev ter telefonsko številko in
e-mail,
– ime in priimek ter naslov pooblaščene osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko številko,
– predloži izvirnik osebnega doku
menta,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za
potrebe vračila varščine.
Fizične osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji za vodenje postopka
javne dražbe predložiti naslednje podatke
oziroma listine:
– predloži izvirnik osebnega doku
menta,
– fotokopijo davčne številke,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine.
– Sestavni del razpisnih pogojev je vzorec ponudbe ter besedilo prodajne pogodbe,
ki vsebuje vsa določila prodajne pogodbe
razen kupca in cene, ki se nahaja na spletni
strani Nacionalnega inštituta za biologijo, na
naslovu: www.nib.si, v rubriki »O inštitutu«,
podpoglavje »Javna naročila«.
– Ponudniki morajo do dneva oddaje ponudbe plačati varščino v višini 10% izklicne
cene v višini 450,00 EUR na transakcijski
račun prodajalca št. 01100-6030344630;
ponudba ponudnika, katerega varščina ne
bo prispela na račun prodajalca pred javnim
odpiranjem ponudb, ne bo obravnavana.
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– Osebe, ki se bodo udeležile javnega odpiranja ponudb morajo pred javnim
odpiranjem komisiji, ki bo odpiranje vodila
predložiti:
Predstavniki pravnih oseb:
– pooblastilo za zastopanje pravne osebe (če se v imenu ponudnika javne dražbe
udeleži pooblaščenec),
– predloži izvirnik osebnega doku
menta.
Fizične osebe:
– predloži izvirnik osebnega doku
menta.
– V primeru več najugodnejših ponudb
bodo najugodnejši ponudniki pozvani, da
v roku 8 dni podajo nove ponudbe, pri čemer se za izklicno ceno določi ceno, ki so
jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši
ponudniki.
– Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo in v roku 8 dni
po uveljavitvi pogodbe pa plačati kupnino.
– Plačilo kupnine v roku določenem s pogodbo je bistvena sestavina pravnega posla.
– Uspelemu ponudniku se varščina obračuna pri kupnini, neuspelim ponudnikom pa
se v roku 8 dni po preteku roka za zbiranje
ponudb brezobrestno vrne na transakcijski
ali tekoči račun. Če izbrani ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal kupnine v predpisanem roku se šteje, da odstopa od nakupa, morebitna že sklenjena
pogodba se šteje za razdrto, plačana varščina pa ostane prodajalcu kot skesnina.
– Plovilo se proda po načelu videno – kupljeno. Plovilo je bremen prosto.
– Stroške overitve pogodbe pri notarju,
davka na dodano vrednost in druge eventualne dajatve plača kupec.
Nacionalni inštitut za biologijo
Št. 478-0011/2009
Ob-8629/09
Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07 in
55/09 – odl. US) in sklepa Občinskega sveta
Občine Mokronog - Trebelno, sprejetega na
25. redni seji, dne 2. 12. 2009, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, tel.
07/34-98-260, faks 07/34-98-269, e-pošta:
obcina@mokronog-trebelno.si.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina parc.
št. 1323/7 – stanovanjska stavba v izmeri
219 m2, vpisana v vl. št. 355, k.o. Trebelno.
Osnovna namenska raba nepremičnine je
območje stavbnih zemljišč – stanovanjsko
območje s kmetijskimi gospodarstvi – Trebelno.
Lokacija: poslovni objekt (stara osnovna
šola Trebelno) se nahaja na naslovu Trebelno 12, p. Trebelno.
Objekt je v registru nepremične kulturne
dediščine varovan v okviru naselbinske dediščine Trebelno – Vas (pod EŠD 9326).
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe
Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki se sklene najpozneje v 15 dneh po
končani dražbi.
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IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena je 19.000,00 EUR.
V ceni ni vključen 2% davek od prometa z nepremičninami, ki ga plača kupec.
Najnižji znesek višanja izklicne cene je
300 EUR.
V. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v osmih dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa na transakcijski račun Občine
Mokronog - Trebelno v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba je razpisana dne 26. 1. 2010, ob 10. uri,
in bo potekala v sejni sobi Občine Mokronog
- Trebelno, Pod Gradom 2, Mokronog.
VII. Višina varščine
Interesenti morajo pred začetkom javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na transakcijski račun Občine
Mokronog - Trebelno, št. 0139 9010 0019
930, odprt pri Banki Slovenije, z navedbo
»Javna dražba - k.o. Trebelno«. Plačilo varščine pred začetkom javne dražbe je pogoj
za sodelovanje na javni dražbi. Dražiteljem,
ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili
k javni dražbi, Občina Mokronog - Trebelno
varščino obdrži.
Vplačana varščina se bo uspelemu dražitelju – kupcu vštela v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo
varščina vrnjena brezobrestno najkasneje
v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Če
kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, Občina Mokronog - Trebelno obdrži
njegovo varščino.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali
fizična oseba, ki pred začetkom dražbe:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu s priloženo številko transakcijskega računa dražitelja za primer vračila varščine,
– predloži davčno številko (za fizične
osebe) ali identifikacijsko številko za DDV
(za pravne osebe),
– predloži neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, overjeno
pri notarju ali pri upravnem organu, v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja
udeleži pooblaščenec,
– predloži izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od treh mesecev (za
pravne osebe) oziroma veljavni osebni dokument (za fizične osebe).
IX. Dodatne informacije o pogojih javne
dražbe: podrobnejše informacije o pogojih
in predmetu javne dražbe in predmetu javne
dražbe lahko interesenti dobijo na sedežu
Občine Mokronog - Trebelno pri Pikl Urošu,
tel. 07/34-98-264.
X. Drugo: župan lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer
se dražiteljem povrne plačana varščina in
izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.
Občina Mokronog - Trebelno
Št. 4780-829/2009-3
Ob-8633/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 16/08) in Programa prodaje finanč-

nega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je poslovni prostor, št. P01, v skupni izmeri 62,88 m2 –
prodajni prostor v izmeri 45,34 m2, pisarna
v izmeri 14 m2, predprostor v izmeri 1,90 m2
in sanitarije v izmeri 1,64 m2, ki se nahaja
v pritličju objekta, na naslovu Dunajska cesta 45, Ljubljana, in predstavlja solastniški
delež 73/1000 znotraj deleža Mestne občine Ljubljana 915/1000. Objekt stoji na
parcelni št. 2060, ki je v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisana pri
vložku št. 2493, k.o. Bežigrad, in sicer je
to stavba št. 8045, z uporabno površino
v izmeri 851,23 m2.
Etažna lastnina v objektu Dunajska cesta
45, Ljubljana, še ni vzpostavljena. Na predmetni nepremičnini ima solastnik v deležu
85/1000 predkupno pravico.
Predmetna nepremičnina je prazna in
prosta bremen.
Predkupni upravičenec lahko uveljavlja
predkupno pravico pod enakimi pogoji kot
drugi ponudniki.
Izklicna cena: 130.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 5.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljub
ljana pravico zadržati vplačano varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške
notarskega zapisa pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
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6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 2. 2. 2010,
na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom ob
11. uri.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene,
na podračun enotnega zakladniškega
računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za Dunajsko 45«.
8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi,
pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled nepremičnine, dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel.
01/306-10-85, kontaktna oseba je Damjana
Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske

odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-829/2009-3
Ob-8634/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je nepremičnina
v idealnem deležu do 951/1000, na poslovni stavbi Mestni trg 15 v Ljubljani, ki stoji na parcelni št. *254 – stavbišče 262 m2
in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Ljubljani vpisana pri vložni št. 225, k.o.
Ljubljana mesto, kar v naravi predstavlja poslovne prostore, v skupni izmeri 848,69 m2.
In sicer so to poslovni prostor v kleti v izmeri 15,44 m2, poslovni prostor v pritličju
– lokal, v izmeri 115,50 m2, poslovni prostor
v 1. nadstropju v izmeri 162,05 m2, poslovni
prostor v 2. nadstropju v izmeri 160,20 m2,
poslovni prostor v 3. nadstropju v izmeri
158,45 m2, poslovni prostor v mansardi v izmeri 157,95 m2 in poslovni prostor na podstrehi, v izmeri 79,10 m2. Predmetni nepremičnini pripada solastniški delež na skupnih
delih zgradbe in zemljišču.
Predmetna nepremičnina je prazna, kletni prostor trenutno nima dostopa iz objekta
na naslovu Mestni trg 15, ampak je dostop zagotovljen skozi sosednji objekt Pod
trančo 2, Ljubljana, tako da bo moral uspeli
dražitelj na lastne stroške izdelati nov dostop do kleti objekta, obstoječi dostop pa
zazidati.
Predmetna nepremičnina leži v območju urejanja CO 1/19 Cankarjevo nabrežje,
v površinah, namenjenih za osrednje dejavnosti in se ureja z Odlokom o prostorskih
ureditvenih pogojih za območja urejanja
v mestnem središču (Uradni list SRS, št.
13/88 in Uradni list RS, št. 21/90, 16/91,
35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99,
77/02, 69/03, 19/07 in 95/07) ter v območju,
ki je s posebnim aktom oziroma predpisom
o zavarovanju opredeljeno kot varovano
območje (Odlok o razglasitvi arheološkega
kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni
in zgodovinski spomenik in Odlok o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra – Stare
Ljubljane in Grajskega griča za kulturni in
zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost).
Na nepremičnini ima solastnik do
49/1000 predkupno pravico.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 2.329.890,00 EUR.
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Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 10.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo Komisija za pridobivanje,
razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 2. 2. 2010,
na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom ob
11.30.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.
7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene,
na podračun enotnega zakladniškega
računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za Mestni trg 15«.
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8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled nepremičnine, dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel.
01/306-10-85, kontaktna oseba je Damjana
Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-829/2009-3
Ob-8635/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je nepremičnina
– poslovni prostor št. 21.E v I. etaži objekta
na naslovu Poljanska cesta 16, Ljubljana,
v skupni izmeri 34,73 m2, vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani pri
podvložku št. 206/21, k.o. Poljansko predmestje, in v naravi predstavlja dva ločena
prostora in sanitarije. Stavba, v kateri se
poslovni prostor nahaja, leži na parc. št.
305, k.o. Poljansko predmestje, z ID številko
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260. Predmetni poslovni prostor je vpisan
kot etažna lastnina pod oznako 21.E.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 80.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 10.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljub
ljana pravico zadržati vplačano varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine, Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 2. 2. 2010,
na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom ob
12. uri.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene,
na podračun enotnega zakladniškega
računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za Poljansko 16«.
8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi,
pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec, obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled nepremičnine, dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel.
01/306-10-85, kontaktna oseba je Damjana
Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-829/2009-3
Ob-8636/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predmet javne dražbe je nepremičnina
– poslovni prostor št. P/5, v pritličju objekta,
na naslovu Brilejeva 8, Ljubljana, v skupni
izmeri 62,92 m2, vpisan v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Ljubljani, pri podvložku
št. 2904/76, k.o. Dravlje, in v naravi predstavlja dva ločena, naknadno pregrajena
prostora z ločenima vhodoma. V vsakem
od prostorov so predprostor, pisarna in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor
nahaja, leži na parc. št. 105/6, k.o. Dravlje,
z ID številko 1348. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 171.E.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 92.430 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 10.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe oziroma po po
teku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo,
da je od nakupa odstopil in ima Mestna
občina Ljubljana pravico zadržati vplačano
varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 2. 2. 2010,
na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom ob
12.30.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.

– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene,
na podračun enotnega zakladniškega
računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za Brilejevo 8«.
8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi
pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled nepremičnine, dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel.
01/306-10-85, kontaktna oseba je Damjana
Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 480-829/2009-3
Ob-8637/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 16/08) in Programa prodaje finanč-
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nega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je nepremičnina
– poslovni prostor št. 21.E, v kletni etaži
objekta na naslovu Vodovodna cesta 39,
Ljubljana, v skupni izmeri 100,10 m2, vpisan
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani, pri vložku št. 170/22, k.o. Bežigrad,
in v naravi predstavlja štiri pisarne, ločene
moške in ženske sanitarije, čajno kuhinjo in
hodnik. Stavba, v kateri se poslovni prostor
nahaja, leži na parc. št. 581/2, k.o. Bežigrad, z ID številko 865. Predmetni poslovni
prostor je vpisan kot etažna lastnina pod
oznako 21.E.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 121.500 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 5.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe oziroma po po
teku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo,
da je od nakupa odstopil in ima Mestna
občina Ljubljana pravico zadržati vplačano
varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 2. 2. 2010
na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, v dvorani Klub 15, z začetkom ob 13. uri.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
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7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene,
na podračun enotnega zakladniškega
računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »Plačilo varščine
– javna dražba za Vodovodno 39«.
8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi,
pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled nepremičnine, dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel.
01/306-10-85, kontaktna oseba je Damjana
Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 35210-172/2009
Ob-8678/09
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, na
podlagi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem
(MUV, št. 10/09) in Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem, št.
35210-172/2009 z dne 17. 12. 2009, objavlja
javno dražbo
najemnine za oddajo poslovnih
prostorov v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
II. Predmet oddaje v najem so nezasedeni poslovni prostori v Mariboru:
1. Partizanska cesta 19, v skupni izmeri
134,51 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
26. 1. 2010, od 9. do 10. ure,
c) izklicna mesečna najemnina: 982,81
EUR,
d) znesek višanja: 30,00 EUR,
e) varščina: 5.896,89 EUR,
f) rok usposobitve je 4 mesece od podpisa najemne pogodbe.
2. Partizanska cesta 19, v skupni izmeri
115,28 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
26. 1. 2010, od 9. do 10. ure,
c) izklicna mesečna najemnina: 822,10
EUR,
d) znesek višanja: 30,00 EUR,
e) varščina: 4.932,59 EUR,
f) rok usposobitve je 4 mesece od podpisa najemne pogodbe.
3. Partizanska cesta 19, v skupni izmeri
75,90 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
26. 1. 2010, od 9. do 10. ure,
c) izklicna mesečna najemnina: 617,84
EUR,
d) znesek višanja: 30,00 EUR,
e) varščina: 3.707,05 EUR,
f) rok usposobitve je 3 mesece od podpisa najemne pogodbe.
4. Slovenska ulica 13, v skupni izmeri
40,18 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
26. 1. 2010, od 10.15 do 10.45 ure,
c) izklicna mesečna najemnina: 312,60
EUR,
d) znesek višanja: 25,00 EUR,
e) varščina: 1.875,60 EUR,
f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe.
5. Ulica kneza Koclja 2, v skupni izmeri
20,29 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
26. 1. 2010, od 11. do 11.30,

c) izklicna mesečna najemnina: 190,75
EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 1.144,50 EUR,
f) zaseden z najemnikom v odpovednem
roku,
g) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa najemne pogodbe.
6. Ulica Moše Pijada 20, v skupni izmeri
75,53 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
26. 1. 2010, od 12. do 12.30 ure,
c) izklicna mesečna najemnina: 788,43
EUR,
d) znesek višanja: 30,00 EUR,
e) varščina: 4.730,61 EUR,
f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe.
7. Ulica Staneta Severja 9b, v skupni
izmeri 66,40 m2, dvoriščni;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
26. 1. 2010, od 13. do 13.30 ure,
c) izklicna mesečna najemnina: 302,14
EUR,
d) znesek višanja: 25,00 EUR,
e) varščina: 1.812,81 EUR,
f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: pravni posel je najemna pogodba, ki se za poslovni prostor sklene
z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po
končani javni dražbi. Če najugodnejši dražitelj v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, se šteje, da je odstopil od
najema.
IV. Osnovni pogoji najema, dejavnost in
čas oddaje v najem:
– Najemnik brez soglasja najemodajalca
ne sme poslovnega prostora oddati v podnajem.
– Najemnik je poleg najemnine dolžan
za poslovni prostor plačevati tudi druge
stroške, ki zajemajo: obratovalne stroške
v zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi
za zagotovitev pogojev za poslovanje v poslovnem prostoru (individualni obratovalni
stroški) in v stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški), stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča ter
morebitne ostale stroške v zvezi z uporabo
poslovnega prostora in skupnih delov stavbe, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Poslovni prostori se oddajajo v najem
v stanju kakršnem so. Najemnik je dolžan
v roku usposobitve (ne plačuje najemnine),
ki prične teči od dneva začetka najemnega
razmerja, v poslovnem prostoru na lastne
stroške opraviti usposobitvena, obnovitvena ali preureditvena dela (če so potrebna)
ter pričeti z dejavnostjo, če ni drugače določeno. Opravi lahko le tista dela z katera
si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca in ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli stroškov vlaganj in z vlaganji ne
pridobi lastninske ali druge stvarne pravice
na najemodajalčevi nepremičnini.
– Najemnik odgovarja za pridobitev vseh
soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov,
ki so potrebni za izvajanje njegove poslovne
dejavnosti v najetem poslovnem prostoru.
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– Vsi poslovni prostori, se kot zaključene
celote in izključno za opravljanje navedenih
dejavnosti, oddajajo v najem za določen čas
5 let. Najemno razmerje se lahko po poteku
petih let izjemoma podaljša ponovno za določen čas nadaljnjih pet let, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
V. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Maribor (sejna soba 215/II
– Dvorana generala Rudolfa Maistra), Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, dne 4. 2.
2010, s pričetkom ob 9. uri.
VI. Izklicna mesečna najemnina in najnižji
znesek višanja: izklicna mesečna najemnina
za posamezni poslovni prostor, v kateri so
upoštevani stroški zavarovanja in upravljanja, je določena na podlagi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih
boksov v najem (MUV, št. 10/09). Najemnina (tudi dražena, ki se ne more znižati) se
usklajuje enkrat letno z indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin v RS v preteklem letu
(januarska uskladitev za preteklo leto še ni
upoštevana) in je po veljavnih predpisih oproščena plačila davka, v primeru spremembe
pa je najemnik dolžan davek plačevati v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi. Znesek višanja za posamezni poslovni prostor,
je posebej naveden pri vsakem poslovnem
prostoru v II. točki te objave.
VII. Višina varščine: dražitelji morajo do
vključno 29. 1. 2010, plačati varščino v višini šestkratne izklicne mesečne najemnine
(znesek varščine je posebej naveden pri
vsakem poslovnem prostoru v II. točki te
objave), na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št. 01270-0100008403, sklic
na št. 2003, pri UJP Urad Slovenska Bistrica
z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo
najemnine« in zaporedno številko pod katero je naveden poslovni prostor.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine ter način in rok plačila najemnine:
Plačana varščina se najugodnejšemu
dražitelju (najemniku) poračuna z najemnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena na
transakcijski račun brez obresti v roku 10 dni
po končani javni dražbi.
Najugodnejši dražitelj mora pred podpisom najemne pogodbe na TRR Mestne
občine Maribor, plačati najemnino do višine
šestmesečne izdražene najemnine (razliko),
ki se začne poračunavati po roku usposobitve.
Najemodajalec bo za posamezni poslovni prostor redno mesečno izstavljal račune
za najemnino za tekoči mesec.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS
oziroma na območju države članice EU in
fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU.
Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti še potrjen izpisek
iz sodnega registra (ne sme biti starejši od
30 dni), potrdilo o plačanih davkih in prispevkih od DURS-a (ne sme biti starejše
od 30 dni), potrdilo banke, da TRR ni blokiran (ne sme biti starejše od 30 dni), kratko
poročilo o dosedanjih aktivnostih s predstavitvijo programa-opisom dejavnosti ter
navedbo šifre z opisom dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti-SKD
2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
Fizična oseba, ki na dražbi zastopa pravno
osebo, mora predložiti izvirnik osebnega
dokumenta (na vpogled).

Fizične osebe pa morajo predložiti kar
morajo predložiti pravne osebe, razen izpiska iz sodnega registra, dodatno pa še potrjen izpisek iz Poslovnega registra Slovenije
pri AJPES (ne sme biti starejši od 30 dni),
dokazilo o državljanstvu in izvirnik osebnega
dokumenta (na vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in osebnim dokumentom (na
vpogled).
Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti listine in
dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih
državah, ki so enakovredne institucijam od
katerih se zahtevajo listine in dokazila za
slovenske državljane oziroma pravne osebe.
Kolikor takšnih dokazil – potrdila o poravnanih davčnih obveznostih ali potrdila o neblokiranem računu ne morejo pridobiti, pa
morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavijo, da imajo poravnane
davčne obveznosti in nimajo blokiranega računa. Vse listine in dokazila oziroma potrdila, razen osebnega dokumenta, morajo biti
predložena v slovenskem jeziku.
Če niso izpolnjeni prej navedeni pogoji,
interesent ne more dražiti na javni dražbi.
X. Pravila javne dražbe in drugi pogoji:
– Poslovni prostori se bodo dražili po
vrstnem redu kot so našteti v II. točki te
objave.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo mesečno najemnino.
– Javna dražba najemnine za posamezni poslovni prostor je končana, ko voditelj
dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo
in je noben od udeležencev ne zviša pred
tretjo ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj
dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega ponudnika, ki ga pozove na
podpis najemne pogodbe.
– Ugovor zoper opravljeni dražbeni postopek je mogoče podati dokler ni zaključen
zapisnik o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
izvedbo javne dražbe in javnega zbiranja
ponudb za oddajo poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem, ki so last
Mestne občine Maribor.
– Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
najemna pogodba v 15 dneh po končani
javni dražbi, najemodajalec pa lahko ta rok
podaljša vendar ne za več kot 15 dni, ali pa
zadrži plačano varščino.
– Najugodnejši dražitelj mora, kot je že
navedeno tudi v VIII. točki te objave, pred
podpisom najemne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor, plačati
najemnino do višine šestmesečne izdražene
najemnine. Plačilo najemnine do višine 6
mesečne izdražene najemnine je bistvena
sestavina najemne pogodbe in pogoj za njeno sklenitev.
– Če najugodnejši dražitelj (najemnik)
odstopi od svoje ponudbe, najemodajalec
zadrži plačano varščino.
– Če najugodnejši dražitelj (najemnik)
ne podpiše najemne pogodbe v določenem
roku ali če pred podpisom ne plača najemnino do višine šestmesečne izdražene najemnine, se šteje, da je odstopil od najema
in najemodajalec prav tako zadrži plačano
varščino.
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XI. Informacije:
Interesenti lahko dodatne informacije
o pogojih javne dražbe in o poslovnih prostorih dobijo v Sektorju za gospodarjenje
s poslovnimi in upravnimi prostori Mestne
občine Maribor ali po tel. 02/22-01-410 ali
22-01-405.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave – podrubrika Javni razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali komisija s soglasjem župana, lahko do sklenitve
pravnega posla - najemne pogodbe postopek oddaje v najem ustavi.
Mestna občina Maribor
Št. 478-01-0013/2009-6
Ob-1030/10
Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129,
5291 Miren, 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), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Miren - Kostanjevica, Miren
129, 5291 Miren.
2. Opis predmetov prodaje
Predmet javne dražbe so:
– nepremičnina s parc. št. 1797, porušen
objekt, v izmeri 68 m2, dvorišče, v izmeri
234 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku
št. 13, k.o. Sela na Krasu,
– nepremičnina s parc. št. 1223, neplodno, v izmeri 71 m2, vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 201, k.o. Sela na Krasu.
Nepremičnini se nahajata v osrednjem
delu naselja Sela na Krasu, na zahodni strani lokalne ceste skozi naselje. Na skrajnem
severozahodnem delu nepremičnine s parc.
št. 1797, k.o. Sela na Krasu, stoji starejša
stanovanjska hiša, ki je v fazi rušenja. Preostali del nepremičnine s parc. št. 1797,
k.o. Sela na Krasu, in nepremičnina s parc.
št. 1223, k.o. Sela na Krasu, v naravi predstavljata dvorišče. Obe nepremičnini sta po
namenski rabi opredeljeni kot obstoječe
stavbno zemljišče.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena in najnižji znesek viša
nja
Za nepremičnini, ki sta predmet prodaje,
je izklicna cena 19.000,00 €. Najnižji znesek
višanja je 500,00 €.
Davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ni vključen v ceno in ga poravna
kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po izstavitvi
računa, ki ga prodajalec izstavi kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Občini Miren - Kostanjevica,
Miren 129, 5291 Miren, v sejni sobi, v 1.
nadstropju, in sicer v sredo, dne 3. 2. 2010,
ob 10. uri.
7. Višina varščine: varščina za obe nepremičnini znaša 1.900,00 EUR in se plača na
podračun proračuna, št. 01275-0100014366,
z navedbo namena nakazila: Javna dražba
– Sela na Krasu.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
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javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmeta javne dražbe je možen
po predhodnem dogovoru.
Za dodatne informacije v zvezi z ogledom
nepremičnin ter za morebitne podrobnejše
podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne
dražbe lahko pokličete na tel. 330-46-70.
9. Opozorilo: pristojna komisija lahko
s soglasjem župana do sklenitve pravnega
posla postopek javne dražbe ustavi.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do dne 2. 2.
2010, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj,
javna dražba – Sela na Krasu«, na naslov
Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129,
5291 Miren, priporočeno po pošti ali osebno
na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence
(s.p.), star največ 30 dni,
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik,
– osebni dokument (fizične osebe),
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz 10. točke te objave javne dražbe, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka.
Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno. Če draži več
dražiteljev, je uspeli dražitelj tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Če dva ali več dražiteljev
draži enako najvišjo ceno, nepremičnina ni
prodana, če eden ne zviša cene.
Pogodba o prodaji bo sklenjena z uspelim dražiteljem najkasneje v 30 dneh po
zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na strani dražitelja, ponudnik zadrži njegovo kavcijo.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini bo možna na podlagi izdanega
zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga bo izdal
prodajalec po plačilu celotne kupnine.
Občina Miren - Kostanjevica
Št. 478-01-0015/2009-10
Ob-1031/10
Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129,
5291 Miren, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob-
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čin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Miren - Kostanjevica, Miren
129, 5291 Miren.
2. Opis predmetov prodaje
Predmet javne dražbe sta nepremičnina
s parc. št. 3737, poslovna stavba, v izmeri
254 m2, igrišče, v izmeri 503 m2 in nepremičnina s parc. št. 1925/2, igrišče, v izmeri
1.000 m2, obe vpisani v zemljiškoknjižnem
vložku št. 560, k.o. Opatje selo.
Parcela št. 3737, k.o. Opatje selo, na
kateri stoji stavba nekdanje osnovne šole
v Opatjem selu, se nahaja v centralnem
delu naselja Opatje selo in na zahodni strani
sega do regionalne ceste Miren - Kostanjevica na Krasu. Na vhodnem delu pred objektom je manjše lastno parkirišče. Parcela št.
1925/2, k.o. Opatje selo, se nahaja vzhodno
od stavbe nekdanje šole in je dostopna le
preko parcele št. 3737, k.o. Opatje selo.
Trenutno se uporablja kot igrišče otroškega
vrtca.
Po razpoložljivih podatkih je bil objekt
zgrajen okrog leta 1930 kot enonadstropen
in nepodkleten objekt z velikimi učilnicami
in visokimi višinami ter potrebnimi spremljajočimi prostori. Pred okrog 25 leti je bilo pritličje adaptirano za otroški vrtec, nadstropje
pa je bilo opuščeno in nevzdrževano.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek viša
nja
Za nepremičnini, ki sta predmet prodaje,
je izklicna cena 237.400,00 €. Najnižji znesek višanja je 500,00 €.
Davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ni vključen v ceno in ga poravna
kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po izstavitvi
računa, ki ga prodajalec izstavi kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Občini Miren - Kostanjevica,
Miren 129, 5291 Miren, v sejni sobi v 1. nadstropju, in sicer v sredo, dne 10. 2. 2010,
ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnini s parc. št.
3737 in 1925/2, obe k.o. Opatje selo, znaša
23.740 € in se plača na podračun proračuna
št. 01275-0100014366, z navedbo namena
nakazila: Javna dražba – Opatje selo.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Zaradi uporabe nepremičnin v vzgojnovarstvene namene bo izročitev nepremičnin
v neposredno posest kupca bo predvidoma
možna po 31. 8. 2010. V času od podpisa kupoprodajne pogodbe pa do prevzema
nepremičnin v posest, kupec nima pravice

uporabniku nepremičnin zaračunavati najemnine, kar se bo posebej opredelilo v kupoprodajni pogodbi. Obratovalne stroške
v zvezi z uporabo nepremičnin bo nosil
uporabnik do izročitve nepremičnin v neposredno posest kupca.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Za dodatne informacije v zvezi z ogledom
nepremičnin ter za morebitne podrobnejše
podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne
dražbe lahko pokličete na tel. 330 46 70.
9. Opozorilo: pristojna komisija lahko
s soglasjem župana do sklenitve pravnega
posla postopek javne dražbe ustavi.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do dne 9. 2.
2010, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj,
javna dražba – Opatje selo«, na naslov Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5291
Miren, priporočeno po pošti ali osebno na
vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence
(s.p.), star največ 30 dni;
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– osebni dokument (fizične osebe);
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,
druge ali tretje alinee te točke, lahko le te
predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz 10. točke te objave javne dražbe, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka.
Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno. Če draži več
dražiteljev, je uspeli dražitelj tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Če dva ali več dražiteljev
draži enako najvišjo ceno, nepremičnina ni
prodana, če eden ne zviša cene.
Pogodba o prodaji bo sklenjena z uspelim dražiteljem najkasneje v 15 dneh po
zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na strani dražitelja, ponudnik zadrži njegovo kavcijo.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini bo možna na podlagi izdanega
zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga bo izdal
prodajalec po plačilu celotne kupnine.
Občina Miren - Kostanjevica
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-29/2009
Ob-8644/09
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3 in 65/08, v nadaljnjem
besedilu: ZJU) Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana objavlja naslednji
javni natečaj za položaj
direktorja arhiva Republike Slove
nije.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna izobrazba, smer zgodovina, ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), smer zgodovina;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit iz arhivske dejavnosti;
– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Zaželena znanja, sposobnosti in last
nosti:
– poznavanje vrst dokumentarnega in
arhivskega gradiva po posameznih področjih,
– poznavanje sistemov poslovanja z dokumentarnim gradivom,
– znanje pravilne uporabe jezika in arhivske strokovne terminologije,
– usposobljenost za delo s strankami,
– usposobljenost za organizacijo in vodenje dela notranjih organizacijskih enot,
– znanje računalniških programov s področja dela,
– poznavanje razvoja in struktur institucij
po posameznih področjih,
– znanje tujega jezika.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6.
člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje
delovna doba na delovnem mestu, za katero
se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem

ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
4. Izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz arhivske dejavnosti.
5. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za kulturo
pridobitev podatkov iz 1. točke iz uradne
evidence.
6. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Tajno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – UPB 2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
III. Posebna natečajna komisija bo
kandidate preverjala v skladu s Standardi
strokovne usposobljenosti, merili za izbiro
in metodami preverjanja usposobljenosti
uradnikov na položajih v državni upravi, ki
jih je določil Uradniški svet (standardi št.
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne
22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stani Ministrstva za javno upravo -http://www.
mju.gov.si/.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranem na javnem natečaju, ki pred tem ni imel
statusa uradnika, pa bo sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas, za obdobje petih
let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v sestavi Ministrstva za kulturo,
Arhiva Republike Slovenije, Zvezdarska 1,
Ljubljana. Najkasneje v petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj je izbrani kandidat
dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15
dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21.
členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).

Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 478-83-45 ali Renata Pečaver, tel. 478-16-71. Za morebitna
vprašanja v zvezi z vsebino dela se obrnite
na Ministrstvo za kulturo, Tjaša Cvetkovič,
tel. 369-58-72.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za kulturo
Št. 18
Ob-8645/09
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252
Rogatec, razpisuje na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo Ur. l. RS,
št. 16/07), Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št.
81/06) in Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole (Ur. l. RS, št.
57/07) prosto kombinirano delovno mesto
hišnik – čistilec za določen čas.
Poskusno delo traja 2 meseca, pričetek
dela je 1. 2. 2010.
Pisne ponudbe s kratkim življenjepisom,
opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in potrdilom
o nekaznovanosti (iz kazenske evidence)
pričakujemo v osmih dneh od objave razpisa.
Nepopolnih in prepozno poslanih pisnih
ponudb ne bomo obravnavali.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.
VIZ OŠ Rogatec
Ob-8646/09
Svet zavoda Osnovne šole Pod goro,
Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice, na
podlagi Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Ur. l. RS, št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09) razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 7.
2010.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, program
vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni
v kazenskem postopku – s priloženo izjavo,
da pri kateremkoli drugem sodišču – izven
kraja prebivališča – zoper njega ni uveden
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Osnovna šola Pod goro, Šolska ulica 3,
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3210 Slovenske Konjice, z oznako “Prijava
za razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Pod goro
Slovenske Konjice
Ob-1017/10
Svet javnega socialno varstvenega zavoda Obalnega doma upokojencev Koper
– Casa Costiera del pensionato Capodistria,
Krožna cesta 5, Koper, na podlagi 20. in
35. člena Statuta zavoda razpisuje delovno
mesto:
direktorja/direktorice.
Za direktorja/direktorico je po določilih
Statuta zavoda lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še:
– VII. ali VI. stopnja strokovne izobrazbe
v skladu s 56., 57. in 69. členom Zakona
o socialnem varstvu;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu;
– da predloži program dela in vizijo razvoja doma;
– zaželeno znanje italijanščine.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo petih let. Rok za prijavo na
razpis je 15 dni po objavi razpisa.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, o dosedanjem delu
z življenjepisom in programom dela in vizijo
razvoja doma naj kandidati/tke pošljejo na
naslov:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Obalni Dom upokojencev Koper – Casa
Costiera del pensionato Capodistria, Krožna
cesta 5, 6000 Koper, z oznako »Svet zavoda – za razpis« s pripisom »Ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v tridesetih dneh od dneva objave
razpisa.
Svet javnega socialno varstvenega
zavoda Obalnega doma upokojencev
Koper
Št. 7/2010
Ob-1050/10
Na podlagi 58. člena ZOFVI Svet zavoda OŠ Livada Velenje razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 16. 4.
2010.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, program
vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni
v kazenskem postopku in kratkim življenje-

pisom) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda OŠ Livada Velenje,
Efenkova 60, 3320 Velenje, z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Livada Velenje
Ob-1064/10
Na podlagi 40. člena Zakona o zavodih
in 27. člana Statuta Zdravstvenega doma
Koper ter na podlagi sklepa Sveta zavoda
z dne 18. 12. 2009, o razpisu prostega delovnega mesta strokovnega vodje zavoda,
Svet zavoda Zdravstvenega doma Koper
razpisuje prosto delovno mesto
strokovnega vodje zavoda.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da ima univerzitetno strokovno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da aktivno obvlada slovenski in italijanski jezik.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev v roku 15
dni po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni
dom Koper, Dellavallejeva 3,6000 Koper,
z oznako na ovojnici »Prijava na razpis«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa.
Javni zavod Zdravstveni dom Koper
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Druge objave
Št. 478-54/2006/26(1525-05) Ob-8682/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana,
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (UR. l. RS, št.
14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07) objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb
1. Ime in sedež organizatorja ponovnega
javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Kompleks nepremičnin v Medvedjaku,
ki predstavlja parc. št. 1513/110, v naravi stanovanjska stavba v izmeri 142,00 m2,
parc. št. 1513/111, v naravi dvorišče v izmeri
847,00 m2, stanovanjska stavba v izmeri
82,00 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 59,00 m2 in funkcionalni objekt v izmeri
6,00 m2, vse k.o. Trava, parc. št. 1513/112,
v naravi pot v izmeri 227,00 m2 ter parc. št.
1513/113, v naravi pot v izmeri 16,00 m2,
obe k.o. Trava, ter parc. št. 1513/114, v naravi dvorišče v izmeri 3.403 m2, poslovna
stavba v izmeri 135 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 18 m2, k.o. Trava, in parc.
št. 1513/109, v naravi dovozna pot v izmeri
70,00 m2 ter parc. št. 1513/115, v naravi dovozna pot v izmeri 66,00 m2, obe k.o. Trava.
Skupna kvadratura zemljišča, ki je predmet
prodaje, je 5.071,00 m2.
Lastnika: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve, v deležu
8216/10000 in Občina Loški Potok, v deležu
1784/10000.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh nepremičnin, ki so predmet prodaje, v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup
vseh nepremičnin, bo izločena iz nadaljnje
obravnave.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Izhodiščna cena in varščina
Izhodiščna cena za navedene nepremičnine, ki so predmet javne prodaje, znaša
skupaj 127.000,00 €. V ta znesek ni vštet
davek na promet nepremičnin.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene (ne izhodiščne!) cene. Varščino
vplačajo na račun Ministrstva za notranje
zadeve, št. 01100-6370171132, ter sklic št.
28 17116-2990008-39903110.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Dodatne informacije in ogled nepremičnin
Ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč od dneva objave javnega zbiranja ponudb do roka za oddajo ponudb po

predhodnem dogovoru s Petrom Šubicem,
tel. 01/898-65-41, pri katerem dobite tudi
vse dodatne informacije v zvezi s nepremičninami, ki so predmet prodaje.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri
Saši Renko, tel. 01/428-40-79, el. naslov
sasa.renko@gov.si.
7. Oblika ponudbe
Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti
navedeno:
Predmet: »Ponudba za nakup kompleksa nepremičnin v Medvedjaku«.
Številka zadeve: 478-54/2006.
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
8. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje
do 2. 2. 2010, do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
9. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
najmanj do 2. 4. 2010.
10. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– možen je samo odkup celotnega kompleksa nepremičnin;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 5 dni po
opravljeni izbiri;
– izbrani ponudnik je dolžan najpozneje
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana;
– kupec mora nepremičnine prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse morebitne stroške, ki bi nastali
v zvezi s prodajo, plača kupec;
– naročnik v skladu s petim odstavkom 5.
člena Zakona o davku na dodano vrednost
(Uradni list RS, št. 117/06) ni zavezanec za
plačilo DDV;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 2.
2010, ob 10. uri, na naslovu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba
za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.

12. Ustavitev postopka: vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavita,
pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški
v višini izkazanih stroškov.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-8643/09
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Koper na podlagi 23. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper (Uradni list
RS, št. 87/04, 99/04 in 70/05), v skladu
s 44. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) ter sklepom nadzornega
sveta JSS MOK z dne 24. 11. 2009 objavlja
naslednjo
javno ponudbo
Za prodajo:
1. zasedenega stanovanja na naslovu
Ribiški trg 7, Koper, s koristno površino
55,26 m2, stoječega na parc. št. 240/2, zk.
vložek št.1206/2, k.o. Koper, v načrtu etažne
delitve označenega s št. 2.E., za kupnino
70.410,00 EUR.
2. zasedenega stanovanjskega objekta
na naslovu Pomjan 38, Pomjan, s koristno
površino 51,22 m2, stoječega na parceli št.
27/2.S, v izmeri 126m2, zk. vložek št.1339,
k.o. Pomjan, za kupnino 32.865,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiško
knjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih
poravna kupec.
Prodajni pogoji so naslednji:
1. Ponudba kupca mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov oziroma sedež ponudnika,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe.
2. Ponudnik mora vplačati varščino v višini 10% cene na TRR 01250-6000000239
– Namensko premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS za javna plačila – urad
Koper, z obveznim sklicem na številko 00
20100000.
3. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 1. 2. 2010,
do 12. ure, na naslov Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ul.
10, Koper. Na zaprti kuverti mora biti navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine
– ne odpiraj«.
4. Pri nakupu ima najemnik oziroma uporabnik stanovanja pod enakimi pogoji predkupno pravico. O uveljavljanju predkupne
pravice se mora najemnik oziroma uporabnik stanovanja pisno izjasniti v roku 3 dni
od obvestila.
5. Sprememba lastnika objekta, ki je
predmet prodaje, ne vpliva na obstoječe
najemno razmerje, kar pomeni, da je novi
lastnik z najemnikom oziroma uporabnikom
dolžan skleniti najemno pogodbo za nedoločen čas za neprofitno najemnino.
6. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
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7. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v 15. dneh po odpiranju ponudb.
8. Če pogodba ni sklenjena v tem roku,
zapade ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne
cenitve in ostalih stroškov, v korist last
nika.
9. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8. dneh od sklenitve pogodbe na TRR
01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS za javna
plačila – urad Koper.
10. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino. Neuspeli ponudnik dobi brezobrestno povrnjeno varščino najkasneje v 15.
dneh po odpiranju ponudb.
11. Prodaja se izvede po principu videnokupljeno in kupec nima pravice uveljavljati
z objekti in zemljiščem povezanih kasnejših
reklamacij.
12. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK,
Nazorjev trg 5, in po tel. 664-64-21.
13. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Št. 340-3/2009
Ob-8670/09
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja
na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
javno zbiranje pisnih ponudb
za prodajo lesa
I. Prodajalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica.
II. Predmet prodaje: predmet prodaje je
les na kamionski poti ob oddelku 14 gozda
Panovec, ki bo posekan v času od 1. 1.
2010 do 31. 3. 2010. Količina lesa je ca.
382,92 m3 bruto, od tega 148,39 m3 iglavcev
in 234,53 m3 listavcev. Odkazanih je 1363
dreves. Pred oddajo ponudbe je možen
ogled odkazanih dreves na panjih.
III. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
1. Registrirana dejavnost: ponudnik mora
biti skladno z veljavnimi predpisi registriran
za izvajanje prometa z lesom ter izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje
te dejavnosti.
2. Ponudniki morajo do zaključka razpisa vplačati varščino v višini 10% ponujene
cene na TRR Mestne občine Nova Gorica
št.: 01284-0100014022. Plačilo varščine
pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj
za upoštevanje ponudbe. Neizbranim ponudnikom prodajalec varščino vrne.
3. Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo. Ponudba je popolna, če vsebuje
izpolnjeno razpisno dokumentacijo in naslednje priloge:
– registracijo dejavnosti: dokazilo o registraciji dejavnosti si priskrbi prodajalec sam,
lahko pa ga predloži tudi ponudniki, če želi
(izpis iz evidenc AJPES, ki odraža zadnje
stanje);
– izjave in potrdila: ponudniki predložijo
naslednje podpisane in žigosane izjave: Prijavni obrazec, Izjava o ponujeni višini kupnine za les, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene; izjava o vezanosti na dano ponudbo
do dne 15. 3. 2010; izjavo o izpolnjevanju in
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sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb in prodaje;
– potrdilo o plačilu varščine;
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe.
4. Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v petnajstih dneh od prejema poziva
prodajalca, v nasprotnem primeru se šteje,
da je ponudnik ponudbo umaknil. Prodajalec
ima v tem primeru pravico odstopiti od podpisa pogodbe in obdržati varščino.
5. Izhodiščna cena za predvidene količine lesa znaša 10.937,00 EUR (13.124,40
EUR z vključenim DDV).
6. Prodajalec lahko predmetni postopek
zbiranja ponudb kadarkoli v času do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi.
7. V primeru, da bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija, ki vodi postopek, pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali
opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna
pogajanja ali opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno
ceno določi ceno ki so jo v svojih ponudbah
ponudili najugodnejši ponudniki.
Ponudnik lahko dokumente, ki so sestavni del ponudbene dokumentacije, predloži v fotokopijah, razen podpisanih izjav
in parafirane kupoprodajne pogodbe, ki jih
ponudnik predloži v originalu. Prodajalec
ima pravico zahtevati vpogled v originalne
dokumente.
IV. Pogoji prodaje
1. Les se prodaja s kamionske poti v bližini oddelka 14 gozda Panovec.
2. Stroške nakladanja lesa in druge morebitne stroške nosi kupec.
3. Izvajalec sečnje bo kupca pred začetkom sečnje obvestil o terminskem planu
sečnje.
4. Les mora biti odpeljan s kamionske
poti najkasneje do 15. 4. 2010.
5. Po odvozu lesa mora kupec mesto
skladiščenja postaviti v prvotno stanje.
6. Kupec mora kupnino po pogodbi poravnati v roku 8 dni od dneva izstavitve
računa. Plačana varščina se kupcu všteje
v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena
sestavina pravnega posla.
V. Postopek izbire ponudnika
1. Postopek javnega zbiranja ponudb
vodi komisija, ki jo imenuje župan.
2. Javno odpiranje ponudb bo dne 25. 1.
2010, ob 14. uri, v Zeleni dvorani Mestne
občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica, 1. nadstropje.
3. Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne
bodo vsebovale vseh ponudbenih elementov, komisija izloči iz postopka. Ponudnike,
katerih ponudbe vsebujejo vse elemente,
imajo pa pomanjkljivo dokumentacijo, se pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 5 dni
od prejema poziva za dopolnitev. Ponudbe,
ki ne bodo dopolnjene v roku, se izločijo iz
postopka.
4. Ponudbe se ocenijo na podlagi meril.
Kupoprodajna pogodba se sklene z najugodnejšim ponudnikom.
5. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v roku 10 dni po sprejemu odločitve.
VI. Merila
Pravočasne in popolne ponudbe bodo
ocenjene na podlagi naslednjih meril:
Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisa, ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno oziroma
v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj

ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če je med
prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
VII. Razpisna dokumentacija, informacije:
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti
na spletni strani Mestne občine Nova Gorica
http://www.nova-gorica.si ter na oddelku za
gospodarstvo Mestne občine Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
1. nadstropje, soba 28 ali 29, in sicer vsak
dan, od 8. do 12. ure in od 13. do 14. ure, ob
sredah od 8. do 12. ure in od 13. do 16. Za
informacije lahko pošljete vaša vprašanja na
elektronski naslov: zdenka.kompare@novagorica.si.
4. Način oddaje in rok za oddajo ponudbe
Ponudba ki jo je potrebno oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, mora
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma
dokazila. Ponudba mora biti označena na
naslovni strani z »Ne odpiraj – Ponudba za
prodajo lesa«, na hrbtni strani pa z navedbo
ponudnika in njegovega naslova. Ponudba
se pošlje ali osebno odda na naslov: Mestna
občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica, soba 38/I.
Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo
ponudb je vključno do dne 25. 1. 2010, do
12. ure. Za pravočasno se šteje ponudba,
ki bo najkasneje do 25. 1. 2010, do 12. ure,
prispela po pošti oziroma osebno oddana na
naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba
38, 1. nadstropje. Prepozne ponudbe bodo
izločene iz postopka.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-8683/09
Občina Kuzma, Kuzma 60c, na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (ZSODPO) (Uradni list RS, št. 14/07), 43.–47. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
sprejetega sklepa občinskega sveta o letnem programu prodaje stvarnega premoženja Občine Kuzma za leto 2010 z dne
22. decembra 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti
Občine Kuzma
1. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma
60c, 9263 Kuzma, tel. 02/555-80-16, faks
02/555-80-18.
2. Predmet prodaje:
a) nepremičnine v k.o. Kuzma (nekdanja stražnica): zazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 275 (poslovni objekt - st. stavba
v velikosti 185 m2 in prizidek proizvodnega
objekta v velikosti 143 m2); nezazidano
stavbno zemljišče parc.št. 275 (dvorišče
v velikosti 1329 m2), delno nezazidano
stavbno zemljišče parc. št. 277 (park v velikosti 1180 m2) in strojna oprema v sušilnici
ter kurilnici. Vse nepremičnine se nahajajo
v območju poselitve. Nadalje sta predmet
prodaje tudi preostali del parc. št. 277 - park,
ki je kmetijsko zemljišče v velikosti 1962 m2
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in pa kmetijsko zemljišče parc. št. 276 - igrišče v velikosti 800 m2, ki pa se prodajata
v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih.
Ocenjena vrednost vseh nepremičnin znaša
skupaj z 20% DDV 153.521,15 €. Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih in strojni opremi
je v ceno vključen 20% davek na dodano
vrednost. 2% davek na promet nepremičnin,
ki se obračuna pri kmetijskih zemljiščih ni
vključen v ceno in ga plača kupec. Vsa navedena zemljišča se prodajajo kot celota.
Pogoj za veljavnost ponudbe je, da ponudnik, poleg sprejema ponudbe za odkup
zgoraj navedenih zazidanih in nezazidanih
stavbnih zemljišč, v zakonitem roku, vloži na
Upravni enoti Murska Sobota, vlogo za sprejem ponudbe za prodajo zgoraj navedenih
kmetijskih zemljišč.
b) nepremičnine v k.o. Dolič (nekdanja domačija Kisilak, Dolič 64): zazidano
stavbno zemljišče parc. št. 1228 (stanovanjska stavba 66 m2, stavba 116 m2) in nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1228
(dvorišče 249 m2) ter parc. št. 1229 (sadovnjak 664 m2). Nadalje so predmet prodaje še kmetijska zemljišča, parc. št. 203
(travnik 1487 m2), parc. št. 1178 (sadovnjak
486 m2), parc. št. 1199 (travnik 1191 m2),
parc. št. 1208 (travnik 613 m2), parc. št.
1230 (travnik 1341 m2), parc. št. 1694 (travnik 1457 m2), parc. št. 1136 (njiva 446 m2),
parc. št. 1173 (njiva 1138 m2), parc. št. 1198
(njiva 2172 m2), parc. št. 1206 (sadovnjak
672 m2), parc. št. 1695 (njiva 494 m2), parc.
št. 1231 (gozd 4181 m2) in parc. št. 1693
(gozd 6367 m2), ki pa se prodajajo po Zakonu o kmetijskih zemljiščih. Ocenjena vrednost vseh nepremičnin, z vključenim 20%
DDV, znaša 22.001,80 €. Pri nezazidanih
stavbnih zemljiščih je v ceno vključen 20%
davek na dodano vrednost.
Vsa navedena zemljišča se prodajajo kot
celota.
Pogoj za veljavnost ponudbe je, da ponudnik, poleg sprejema ponudbe za odkup
zgoraj navedenih zazidanih in nezazidanih
stavbnih zemljišč, v zakonitem roku vloži na
Upravni enoti Murska Sobota, vlogo za sprejem ponudbe za prodajo zgoraj navedenih
kmetijskih zemljišč.
c) nepremičnina v k.o. Kuzma (poleg
Pelcar Kuzma 46): nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 775 (neplodno v velikosti
238 m2) in ocenjeni vrednosti 1.428,00 €.
V ceno je vključen 20% davek na dodano
vrednost.
3. Vsa navedena kmetijska zemljišča se
bodo odprodala v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, UPB1, Uradni list RS,
št. 55/03), ponudbe za njihovo prodajo pa
bodo izobešene na oglasni deski Upravne
enote Murska Sobota in Občine Kuzma ter
na enotnem državnem portalu e-uprava.
4. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«. Kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
5. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajnih pogodb oziroma od izstavitve računa s strani
prodajalca. V nasprotnem primeru je pravni
posel neveljaven.
6. Kupec nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati stroške
notarja, vpisa v zemljiško knjigo ter davek
na promet z nepremičninami oziroma davek
na dodano vrednost.
7. Ponudbo za nakup lahko dajo fizične
osebe, ki so državljani ene od članic Evropske skupnost ter pravne osebe in samo-

stojni podjetniki s sedežem v državah, ki so
članice Evropske skupnosti.
8. Izhodiščne cene za nepremičnine, ki
so predmet prodaje so določene v skladu
s cenitvijo cenilca gradbene stroke.
9. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki ponudijo višjo ceno od izhodiščne in
predložijo program prenove objektov, kjer
mora biti opisana namembnost objekta oziroma dejavnost v objektu in časovni potek
prenove ter oživitve objekta na podeželju.
10. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje
elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– opis stanovanjskih razmer kupca ter
namembnost kupljenega objekta,
– navedbo nepremičnin s parcelnimi številkami, za katere nakup se ponudnik prijavlja,
– ponujeno ceno, ki je najmanj enaka
izhodiščni ali višja,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta za fizične osebe oziroma priglasitveni
list za samostojne podjetnike ali izpis iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni.
b) Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki
bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom
o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
c) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim
prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge.
d) Izbrani ponudnik mora najkasneje
v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno
pogodbo, sicer se šteje, da je od pogodbe
odstopil.
e) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun
Občine Kuzma, št: 01256-0100011902.
f) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku ima prodajalec pravico
odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že
sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka
za izpolnitev.
11. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
12. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela na naslov Občine Kuzma,
Kuzma 60c, 9263 Kuzma, najkasneje v roku
enega meseca od objave razpisa. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
Na zaprti kuverti mora biti na levi strani
vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine, oznaka a), b) ali c)«. Prepozne,
nepopolne in nepravilno označene ponudbe
se ne bodo upoštevale pri izbiri.
13. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetih prodaje na občinski upravi Občine Kuzma,
Kuzma 60c, kontaktna oseba je Milan Ma-
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tiš, tel. 02/555-80-16. Ogled je mogoč po
predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma
Št. 478-0003/2009-6
Ob-1014/10
Občina Vitanje objavlja na podlagi 21.
člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO, Uradni list
RS, št. 14/07) ter na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine:
Apartma Rogla
1. Ime in sedež: Občina Vitanje, Grajski
trg 1, 3205 Vitanje.
2. Predmet prodaje je stanovanjski prostor št. 1091-125-3 v 1. in 2. etaži v izmeri
41,15 m2 kot podvložek št. 400/3, znotraj
stavbe z identifikacijsko številko 1091-125,
parc. št. 1095/30, vpisana pri vložni številki
400, k.o. Hudinja (1091) na naslovu Rogla
54, Rogla.
To je garsonjera v vikend hišici znotraj
območja RTC Rogla. Objekt je klasične
masivne zgradbe, etažnost P+M. Objekt je
delno zidan s kamnom, delno je izdelan kot
lesena brunarica. Vhod ima v nivoju pritličja.
Garsonjero tvori v pritličju bivalni prostor
s kuhinjsko nišo, kopalnico, skupnim vhodnim prostorom in skupno odstavo, v mansardi je spalnica, iz bivalnega prostora je
izhod na skupni leseni zunanji podest.
Omenjena garsonjera je ena od treh garsonjer objekta, ki je bil izgrajen leta 1987.
Izhodiščna cena je 58.089,93 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2%
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom po načelu »videno
– kupljeno«. Stroške priprave pogodbe nosi
prodajalka, vse stroške v zvezi z izvedbo
pogodbe nosi kupec.
4. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine.
5. Na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe z državljanstvom oziroma sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi
članici Evropske unije in ki v roku podajo
pravilne ponudbe.
6. Ponudba mora vsebovati: podatke
o ponudniku in ponujeno ceno, ki ne sme
biti nižja od izklicne.
Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup: Apartma Rogla«.
Ponudbo ponudniki vložijo v sprejemno pisarno Občine Vitanje ali pošljejo po pošti na
naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205
Vitanje. Na kuverti naj ponudniki označijo
tudi svoje ime/naziv in naslov/sedež.
Odpiranje ponudb bo v petek, 29. 1.
2010, ob 12. uri, v sejni sobi občine na naslovu: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205
Vitanje.
Merilo za najugodnejšo ponudbo je najvišja ponujena cena.
7. Rok za oddajo ponudbe je petek,
29. 1. 2010, do 11.30.
Kot pravočasne bodo štele ponudbe, ki
bodo prispele v sprejemno pisarno Občine
Vitanje najkasneje do 29. 1. 2010 do 11.30,
ne glede na vrsto dospetja.
8. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe.
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Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske
pravice na nepremičninah izda prodajalec
po plačilu celotne kupnine.
Stroške overitve prodajne pogodbe pri
notarju ter stroške zemljiškoknjižnega prenosa nosi kupec.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja
ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli
ustavi. V primeru ustavitve postopka se
ponudnikom povrne varščina, kolikor je že
bila vplačana.
Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerim koli drugim
ponudnikom skleniti pogodbo.
10. Kontaktna oseba za informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o predmetni nepremičnini je Srečko Fijavž, Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje,
e-pošta: srecko.fijavz@vitanje.si ali po tel.
03/757-43-55.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen v torek,
26. januarja 2010, ob 12. uri na lokaciji nepremičnine.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na oglasni deski in na spletni strani
Občine Vitanje: www.vitanje.si.
Občina Vitanje
Ob-1015/10
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
55/09 Odl. US: U-I-294/07-16 in 100/09),
Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Gorenja vas - Poljane,
z dne 17. 12. 2009, in Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Gorenja vas - Poljane z dne 8. 1.
2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Gorenja vas - Poljane
I. Prodajalec: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas.
II. Predmet prodaje
Poslovna stavba na naslovu Sestranska
vas 21, 4224 Gorenja vas (parc. št. 531/5,
v izmeri 1.360 m2, skupaj s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem, parc. št. 531/8,
v izmeri 3.222 m2, obe nepremičnini sta vpisani v vl. št. 367, k.o. Gorenja vas. Prodajata se obe nepremičnini skupaj, ker predstavljata funkcionalno povezano celoto.
Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin je
urejeno, nepremičnini sta komunalno opremljeni.
Del poslovne stavbe in zemljišča je do
2. 5. 2010 obremenjen z najemnim razmerjem.
Namembnost navedenih nepremičnin in
pogoji za poseg v prostor so navedeni in
razvidni iz prostorskih aktov, ki so na vpogled na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane pri spodaj navedeni kontaktni osebi.
III. Izklicna cena
Izklicna cena za obe nepremičnini skupaj
znaša 178.200,00 EUR. Prodaja nepremičnin pod ceno, nižjo od izklicne, ni možna.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet
z nepremičninami (2%). Davek na promet
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z nepremičninami in stroške zemljiško
knjižnega vpisa lastninske pravice plača
kupec. Stroške notarske overitve pogodbe
nosi prodajalec.
IV. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi isto
ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna
pogajanja.
V. Varščina za resnost ponudbe: za
resnost ponudbe so ponudniki dolžni najkasneje dva dni pred rokom, ki velja za
oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Gorenja vas - Poljane, številka
01227-0100007212, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, območna
enota Kranj, ter obvezno navesti namen
nakazila: varščina, pri nakazilu pa navesti
model 00, sklic 601. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Neizbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika. Potrdilo
o vplačilu varščine je obvezni sestavni del
ponudbe.
VI. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– fizične osebe in samostojni ponudniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega ter začasnega bivališča, EMŠO, davčno številko
in številko TRR,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR ter
podatke o zakonitem zastopniku,
– navedbo ponujene cene za nepremičnine na obrazcu, ki ga ponudnik dobi na
sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali na
spletnih straneh občine,
– poslovni načrt s predstavitvijo razvoja dejavnosti ponudnika na nepremičninah,
ki sta predmet prodaje, z naslednjo vsebino: opis investicije, vzrokov zanjo, finančna
konstrukcija investicije (viri financiranja in
predvidena uporaba virov), časovni plan investicije, trenutno stanje zaposlenih delavcev ter načrt zaposlovanja novih delavcev,
vpliv investicije na poslovanje podjetja. Če
Poslovni načrt ne bo izkazoval izpolnjevanja
vseh obveznosti iz drugega odstavka VII.
točke tega javnega poziva, se bo ponudba
štela za neustrezno.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki ga potrdi
poslovna banka, ki je izvedla plačilo,
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, 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
ponudnika.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno.
VII. Dodatni pogoji prodaje
– nepremičnini se prodajata po načelu
videno – kupljeno; poznejše reklamacije se
ne upoštevajo,
– Občina Gorenja vas - Poljane lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti
do sklenitve pogodbe prekine oziroma usta-

vi postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. Obveznost prodajalca, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki predloži
najugodnejšo ponudbo, je izključena,
– izbrani ponudnik mora najkasneje v 15
dneh od prejema obvestila o izbiri in poziva
k podpisu pogodbe s prodajalcem skleniti
kupoprodajno pogodbo, ki jo bo prodajalec
pripravil v skladu z določbami tega javnega
poziva. Če kupec v navedenem roku ne
podpiše pogodbe, velja da je kupec odstopil od pogodbe. V tem primeru ima Občina
Gorenja vas - Poljane pravico obdržati dano
varščino,
– celotno kupnino bo kupec poravnal
v roku 30 dni od podpisa pogodbe na EZR
prodajalca, Občine Gorenja vas - Poljane,
– dana ponudba veže ponudnika še 60
dni po izteku roka za oddajo ponudb. Ponudbe bo obravnavala komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla
z najugodnejšim ponudnikom,
– prodajalec si bo s kupoprodajno pogodbo izgovoril odkupno pravico, da je pri
morebitni prodaji nepremičnin, ki so predmet
tega javnega povabila, kupec dolžan nepremičnino najprej ponuditi v odkup prodajalcu
(Občini Gorenja vas - Poljane; odkupnemu
upravičencu), in sicer pod enakimi pogoji,
kot jo Občina Gorenja vas - Poljane prodaja kupcu s to pogodbo (vrniti kupnino brez
obresti). Občina Gorenja vas - Poljane bo
lahko to odkupno pravico uveljavljala v 10
letih po podpisu kupoprodajne pogodbe, ta
pravica pa bo vpisana tudi v zemljiški knjigi.
V primeru vlaganj kupca v predmetne nepremičnine se bodo le-ta ocenila po sodno
zapriseženem cenilcu ter upoštevala pri določitvi kupnine,
– ponudbe, ki bodo nižje od izklicne
cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali v nasprotju s tem razpisom
oziroma bodo nepopolne, se ne bodo upoštevale,
– zemljiškoknjižni prenos se opravi po
plačilu celotne kupnine.
S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel
tudi naslednje obveznosti:
– da bo na kupljeni lokaciji opravljal poslovno dejavnost ter da bo v ta namen v roku
6 mesecev po sklenitvi pogodbe zaposlil ali
prezaposlil vsaj 10 delavcev za polni delovni
čas za obdobje vsaj petih let,
– da bo v petih letih po sklenitvi kupoprodajne pogodbe v nepremičnine iz II. točke
oziroma v opremo, ki se bo nahajala v njih,
nepovratno investiral sredstva v minimalni
višini 1.000.000,00 EUR,
– da bo sam nosil vse stroške, povezane
z morebitno adaptacijo kupljenih prostorov
(npr. stroški rušenja, gradnje, pridobivanja
soglasij in dovoljenj itd.).
Obveznosti iz te točke so bistveni sestavni del kupoprodajne pogodbe in njihova
kršitev je podlaga za odstop prodajalca od
te pogodbe.
VIII. Rok za oddajo ponudb
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 25. 1. 2010, do
10. ure, na naslov: Občina Gorenja vas Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas. Na kuverti mora biti vidno navedeno:
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin« in polni naslov ponudnika. Javno
odpiranje ponudb bo 25. 1. 2010, ob 12.30,
v sejni sobi na sedežu prodajalca. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
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z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
IX. Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremičninah, ki se prodajajo,
pri Barbari Bogataj, višji svetovalki za splošne in pravne zadeve, na tel. 04/51-83-124.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Gorenja vas - Poljane
Ob-1032/10
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), ter Letnega
načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Črna na Koroškem za leto 2009 z dne 31. 3. 2009, Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem,
matična številka: 5883679, davčna številka:
SI44743548.
2. Predmet prodaje in izklicna vrednost
a) Stanovanje št. 06, s skupno stanovanjsko površino 76,26 m2 (prodajna površina 68,63 m2), v II. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Center 4, Črna
na Koroškem, parc. št. 80/8, objekt vpisan
v zemljiškoknjižnem vložku št. 151, k.o.
Črna, z izhodiščno ceno: 35.980,72 EUR.
Stanovanje je prazno. Etažna lastnina za
navedeno nepremičnino še ni urejena in jo
urejajo kupci sami.
b) Stanovanje št. 02, s skupno stanovanjsko površino 61,68 m2 (prodajna površina 49,16 m2), v I. nadstropju v mansardi poslovno stanovanjske hiše na naslovu Center
117, Črna na Koroškem, parc. št. 254/1,
vpisano v zemljiškoknjižnem podvložku št.
480/2, k.o. Črna, pod identifikacijsko številko
906-289-(2E), z izhodiščno ceno: 20.968,29
EUR.
Stanovanje je obremenjeno z najemnim
razmerjem.
Nepremičnini, ki sta predmet javne ponudbe sta last Občine Črna na Koroškem.
V izhodiščni ceni nepremičnin 2% davek na
promet nepremičnin ni vključen. Plača ga
prodajalec. Stroške vpisa v zemljiško knjigo
plača kupec.
S prijavo na javno zbiranje ponudb, ponudnik sprejme objavljeni izhodiščni ceni
nepremičnin.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanj.
4. Pogoji prodaje
4.1 Nepremičnini sta naprodaj po sistemu videno – kupljeno, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij, in bosta prodani ponudniku, ki bo ponudil najvišjo
ceno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in
pravne napake predmeta prodaje.
4.2 Prodajna pogodba se sklene
z najugodnejšim ponudnikom najpozneje
v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Vsi ponudniki bodo
o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri
najkasneje v 8 dneh po nejavnem odpiranju
ponudb.

4.3 V primeru, da najugodnejši ponudnik
ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je od pogodbe odstopil, prodajalec pa zadrži njegovo varščino.
Prodajalec nato pozove k sklenitvi pogodbe
ponudnika, ki je predložil drugo najugodnejšo ponudbo.
4.4 Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico.
4.5 Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma
izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kršitev
roka za plačilo kupnine s strani kupca je
razlog za takojšnjo razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži plačano varščino.
4.6 Kupec pridobi lastninsko pravico na
nepremičnini po plačilu celotne kupnine. Po
plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1 Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki pred oddajo ponudbe plačajo varščino v višini 10% ponujene
cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene nepremičnine, na TRR Občine Črna
na Koroškem, številka 01216-0100010176
s pripisom »varščina za nakup stanovanja (z
navedbo stanovanja) in jo dokazujejo s priloženim potrdilom o plačani varščini. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna
v kupnino, ostalim neuspelim ponudnikom
pa se vrne brez obresti v 15 dneh od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika.
5.2 Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– podatke o ponudniku (ime in priimek,
EMŠO, davčno številko, številko TRR, naziv
in naslov banke za vračilo varščine),
– navedbo nepremičnine na katero se
ponudba nanaša,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– način in rok plačila kupnine,
– priloge iz točke 5.5 teh pogojev.
5.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v 15 dneh od dneva
objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem
listu RS (z dne 15. 1. 2010). V primeru, da
ponudba ne bo oddana v skladu z določili,
ne bo upoštevana.
5.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – stanovanja (z navedbo številke
in naslova stanovanja)« na naslov: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem ali osebno na vložišču Občine Črna na Koroškem najkasneje do 1. 2.
2010, do 12. ure.
5.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije in kopijo osebnega dokumenta za
fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek
iz poslovnega registra za s.p., ki ne smeta
biti starejša od treh mesecev. V primeru, da
je ponudnik katere druge države Evropske
unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o plačani varščini,
– kopijo davčne številke oziroma ID za
DDV,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
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– izjavo o vezanosti na ponudbo do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5.6 Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.
5.7 Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, do bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnini, ki sta predmet tega razpisa.
Občina Črna na Koroškem lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer
se ponudnikom vrne plačana varščina.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija dne 1. 2. 2010, ob 14. uri, v sejni
sobi Občine Črna na Koroškem in o izboru
pisno obvestila ponudnike v roku 8 dni po
odpiranju prispelih ponudb. Odpiranje ne
bo javno.
6.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija kot glavni kriterij upoštevala
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponujeno ceno, ki pa ne
sme biti nižja od izhodiščne cene. V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan
Občine Črna na Koroškem oziroma pravna
oseba s sedežem v Občini Črna na Koroškem. Če je med enakovrednimi ponudniki
več občanov Občine Črna na Koroškem oziroma pravnih oseb s sedežem v Občini Črna
na Koroškem, bo pristojna komisija izbrala
ponudnika, ki bo poleg najvišje cene ponudil
tudi najkrajši čas za poplačilo celotne kupnine ali pa ponudnike pozvala k dopolnitvi
oziroma s posamezniki opravila pogajanja
z namenom doseganja čim boljših pogojev
prodaje. Po prejemu dopolnjenih ponudb
oziroma po opravljenih pogajanjih bo komisija izbrala najugodnejšega ponudnika.
6.3 Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba v petih dneh od prejema poziva za
dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec
ne bo upošteval. Prav tako ne bo upošteval
nepravočasnih ponudb.
6.4 Ponudba bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 1. 2. 2010, do
12. ure, na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine – stanovanja (z navedbo številke in naslova stanovanja)«.
Interesenti lahko ponudbo podajo tudi na
obrazcu, ki ga skupaj z razpisno dokumentacijo prevzamejo na vložišču Občine Črna
na Koroškem, vsak delovni dan od dneva objave ponovne javne ponudbe dalje ali
na spletni strani Občine Črna na Koroškem
http://www.crna.si.
7. Dodatne informacije
Za morebitne dodatne informacije v zvezi z izvedbo ponovnega javnega zbiranja
ponudb ter ogleda nepremičnine se obrnite
na Jasmino Omerović, tel. 02/870-48-13 ali
GSM 031/784-626; e-mail: jasmina.omerovic@crna.si.
Besedilo ponovnega javnega zbiranja
ponudb je objavljeno na krajevno običajen
način, tj. na oglasni deski Občine Črna na
Koroškem, na spletni strani Občine Črna
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na Koroškem http://www.crna.si in v Uradnem listu RS (z dne 15. 1. 2010).
Občina Črna na Koroškem
Št.1.7-30
Ob-1027/10
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju
s stvarnim premoženjem – 1:
Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu
premičnin: nerabnih tirnic.
Lokacija: železniška postaja Logatec.
Predmet prodaje obsega:
– 2.600 metrov (117.000 kg) nerabnih
tirnic.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 16.380,00 EUR brez DDV.
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 17 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje
in v skladu s tem navodilom v 18 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu
01/29-14-833 ali po elektronski pošti: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si. Informacije
na tel. 01/29-14-439 (Slobodanka Rosić).
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
2. 2. 2010.
Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-8650/09
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika
odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov
in imenika odvetniških pripravnikov ter 7.
člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljeno besedilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Lidija Debeljak, z dnem 10. 11. 2009.
Pisarna: Pristaniška 43a, 6000 Koper
(zaposlena v odvetniški družbi Matoz o.p.,
d.o.o.).
Tanja Mohorčič, z dnem 10. 11. 2009.
Pisarna: Vojkova cesta 52, 1000 Ljub
ljana (zaposlena v Odvetniški pisarni Ulčar
in partnerji d.o.o.).
Mojca Muha, z dnem 10. 11. 2009.
Pisarna: Barjanska cesta 3, 1000 Ljub
ljana (zaposlena v Odvetniški pisarni Miro
Senica in odvetniki, d.o.o.).
Lucija Kovač, z dnem 25. 11. 2009.
Pisarna: Šmartinska cesta 130, 1000
Ljubljana (zaposlena v Odvetniški pisarni
Alič, Kovač, Rigler d.n.o.-o.p.).
Albina Krulc, z dnem 1. 12. 2009.
Pisarna: Naselje heroja Maroka 17, 8290
Sevnica.
Mojca Oset, z dnem 15. 12. 2009.
Pisarna: Ljubljanska cesta 11, 3000 Celje
(zaposlena pri odvetniku Borutu Sokliču).
Barbara Kvaternik, z dnem 16. 12.
2009.
Pisarna: Metelkova 15, 1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški družbi Irena Kočevar, o.p., d.o.o.).
Peter Tanko, z dnem 16. 12. 2009.
Pisarna: Škrabčev trg 54, 1310 Ribnica
(zaposlen pri odvetnici Olgi Tanko).
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Žiga Sternad, z dnem 16. 12. 2009.
Pisarna: Barjanska cesta 3, 1000 Ljub
ljana (zaposlen v Odvetniški pisarni Miro
Senica in odvetniki, d.o.o.).
Martina Cupin, z dnem 16. 12. 2009.
Pisarna: Gregorčičeva ulica 42, 5270 Ajdovščina.
Saša Jenčič, z dnem 22. 12. 2009.
Pisarna: Partizanska 13a, 2000 Maribor
Tomaž Mavri, z dnem 22. 12. 2009.
Pisarna: Trubarjeva ulica 21, 3270 Laško
(zaposlen pri odvetniku Romanu Mavriju).
David Gradišek, z dnem 22. 12. 2009.
Pisarna: Glavni trg 15, 4000 Kranj (zaposlen pri odvetniku Marku Drinovcu).
Urška Bassin, z dnem 22. 12. 2009.
Pisarna: Resljeva 25, 1000 Ljubljana (zaposlena pri odvetnici Vesni Šafar).
Gordana Gorše Vrviščar, z dnem 22. 12.
2009.
Pisarna: Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje (zaposlena v Odvetniški družbi Čeferin
o.p., d.o.o.).
Samo Herič, z dnem 1. 1. 2010.
Pisarna: Slovenska cesta 29, 1000 Ljub
ljana (zaposlen pri odvetniku Juriju Dolžanu).
Peter Pakiž, z dnem 1. 1. 2010.
Pisarna: Čufarjeva ulica 3, 1000 Ljub
ljana (zaposlen pri odvetnici Barbari Pakiž).
Tina Kramer, z dnem 1. 1. 2010.
Pisarna: Miklošičeva 13, 1000 Ljub
ljana.
Špela Grčar, z dnem 10. 1. 2010.
Pisarna: Šutna 52, 1240 Kamnik.
Vincenc Grčar, z dnem 10. 1. 2010.
Pisarna: Šutna 52, 1240 Kamnik.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Brane Koželj, odvetnik iz Kranja, z dnem
14. 10. 2009.
Prevzemnica: Marjeta Hudovernik, odvetnik iz Kranja, Stritarjeva ulica 6.
Albin Puclin, odvetnik iz Maribora,
z dnem 30. 11. 2009.
Prevzemnik: Zdravko Križman, odvetnik
iz Maribora, Glavni trg 17b.
Zoran Razboršek, odvetnik iz Maribora,
z dnem 3. 12. 2009.
Prevzemnica: Edita Živec, odvetnica iz
Maribora, Gregorčičeva ulica 24.
Alojz Poljanšek, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 30. 12. 2009.
Prevzemnik: Marko Knafeljc, odvetnik iz
Ljubljane, Dalmatinova 4.
Milena Sevnik Jakoš, odvetnica iz Ljub
ljane, z dnem 31. 12. 2009.
Prevzemnica: Aleksandra Jurak, odvetnica iz Ljubljane, Pražakova ulica 20.
Andrej Pavčič, odvetnik iz Laškega,
z dnem 31. 12. 2009.
Prevzemnik: Ivan Marovt, odvetnik iz Celja, Prešernova ulica 6.
Stanislav Repovž, odvetnik z Jesenic,
z dnem 31. 12. 2009.
Prevzemnika: Mojca Košir, odvetnica
z Jesenic, Cesta Železarjev 8b, in Matej
Gašperšič, odvetnik iz Radovljice, Trubarjeva 5.
Jože Turk, odvetnik iz Celja, z dnem
31. 1. 2010.
Prevzemnik: Matjaž Klep, odvetnik iz Celja, Gledališka 2.
III. Preselitve
Dušan Medved, odvetnik iz Krškega,
z dnem 1. 1. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Cesta krških
žrtev 23 A, 8270 Krško, tel. 07/488-03-75,
faks: 07/488-03-78.

Bojana Kotnik, odvetnica iz Maribora,
z dnem 1. 1. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Trg Leona
Štuklja 5, 2000 Maribor, tel. 02/250-88-06,
02 250-88-08, faks: 02/250-88-07.
Tomaž Novoselc, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 15. 12. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Staničeva
41, 1000 Ljubljana, GSM: 031/382-728.
Marjeta Hudovernik, odvetnica iz Kranja,
z dnem 1. 12. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Likozarjeva
ulica 13, 4000 Kranj. tel. 04/202-00-71, faks:
04/202-00-70.
Katja Kocijan, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 1. 12. 2009 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Ogrinčeva ulica 4, 1000 Ljubljana, tel./faks:
01/534-43-64.
IV. Obvestilo o pričetku poslovanja odvetniške družbe
Obveščamo vas, da z dnem 31. 12. 2009
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Simona Brenceta, glede na to, da je pričela
poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Brence, d.o.o., Partizanska cesta 13
A, 2000 Maribor.
Odvetnika Simona Brenceta od 1. 1.
2010 dalje vodimo kot odvetnika družbenika
Odvetniške pisarne Brence, d.o.o., Partizanska cesta 13 A, 2000 Maribor.
Obveščamo vas, da z dnem 31. 12. 2009
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Slavka Štepca, glede na to, da je pričela
poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Štepec, d.o.o., Dunajska cesta 160,
1000 Ljubljana.
Odvetnika Slavka Štepca od 1. 1. 2010
dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške pisarne Štepec, d.o.o., Dunajska
cesta 160, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da z dnem 31. 12. 2009
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Boruta Mihurka, glede na to, da je pričela
poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Mihurko, d.o.o., Razlagova ulica 11,
2000 Maribor.
Odvetnika Boruta Mihurka od 1. 1. 2010
dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške pisarne Mihurko, d.o.o., Razlagova
ulica 11, 2000 Maribor.
Obveščamo vas, da je z dnem 30. 11.
2009 pričela poslovati odvetniška družba:
Odvetniška pisarna Mrva d.o.o., Ilirska ulica
17, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da z dnem 30. 11.
2009 preneha odvetništvo odvetnika Matjaža Jana v Odvetniški družbi Čeferin o.p.,
d.o.o., Grosuplje.
Odvetnik Matjaž Jan se z dnem 1. 12.
2009 zaposli v Odvetniški družbi Ilić o.p.
d.o.o., Dalmatinova ulica 11, 1000 Ljub
ljana.
Obveščamo vas, da z dnem 30. 11. 2009
preneha samostojno odvetništvo odvetnice
Darje Roblek, glede na to, da je pričela
poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Darja Roblek, d.o.o., Koroška cesta
21, 4000 Kranj.
Odvetnico Darjo Roblek od 1. 12. 2009
dalje vodimo kot odvetnico družbenico Odvetniške pisarne Darje Roblek, d.o.o., Koroška cesta 21, 4000 Kranj.
V. Sprememba statusa
Obveščamo vas, da Andrej Krašek, odvetnik iz Kranja, z dnem 31. 12. 2009 izstopi
iz Odvetniške družbe Ošabnik, Klofutar, Krašek in partnerji o.p. d.o.o., Kranj, Stritarjeva
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7 in ga s tem dnem prenehamo voditi kot
odvetnika – družbenika.
Odvetnik Andrej Krašek z dnem 1. 1.
2010 nadaljuje odvetniško dejavnost kot
samostojni odvetnik na naslovu: Cigaletova
5, 1000 Ljubljana, tel. 059/079-250, faks:
059/079-253.
Obveščamo vas, da mag. Aleksandra
Cvikl, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 31. 12.
2009 preneha opravljati odvetništvo kot samostojna odvetnica.
Odvetnica mag. Aleksandra Cvikl se
z dnem 1. 1. 2010 zaposli v Odvetniški družbi Vidovič & partnerji o.p., d.o.o., Vodnikova
cesta 172, 1000 Ljubljana ter prične z opravljanjem odvetništva kot odvetnica, zaposlena v družbi.
Obveščamo vas, da Branko Ilić, odvetnik
iz Ljubljane, z dnem 31. 12. 2009 preneha
opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik.
Odvetnik Branko Ilić se z dnem 1. 1. 2010
zaposli v Odvetniški družbi Ilić o.p. d.o.o.,
Dalmatinova ulica 11, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniška družba Toš o.p., d.o.o.,
Beethovnova 12, Ljubljana spremenjena, in
sicer se spremenjena firma glasi:
Odvetniška pisarna Toš in partnerji,
d.o.o., Ljubljana, Beethovnova 12.
Obveščamo vas, da odvetnica Maja Vogrin, odvetnica iz Maribora, z dnem 30. 11.
2009 preneha delovno razmerje v Odvetniški družbi Godič & Selaković o.p. d.n.o.,
Maribor.
Odvetnica Maja Vogrin od dne 1. 12.
2009 dalje posluje kot samostojna odvetnica
na naslovu: Ulica Vita Kraigherja 5/IV, 2000
Maribor, GSM: 041/772-224.
VII. Sprememba priimka
Obveščamo vas, da se na podlagi Izpiska z dne 5. 12. 2009 iz matičnega registra
o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote
Maribor z dne 5. 12. 2009 spremeni priimek
odvetnice Dunje Kranjc iz Maribora, Mlinska
28, v: Grgurevič.
Odvetniška zbornica Slovenije

Št.

3 / 15. 1. 2010 /

Stran

65

Stran

66 /

Št.

3 / 15. 1. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-36/2006/11
Ob-8659/09
V register političnih strank se pri politični
stranki Zvezi neodvisnih Slovenije, s skrajšanim imenom ZNS – Zveza neodvisnih Slovenije, s kratico imena ZNS in s sedežem
v Mariboru, Miklošičeva ulica 6, ter z matično številko: 5982227, vpiše sprememba
statuta, sprememba imena v: LMB – Lista
za Maribor, sprememba skrajšanega imena v: Lista za Maribor, sprememba kratice
imena v: LMB in sprememba znaka stranke. Znak stranke je polkrog, – na spodnji
strani so modri valovi, nad njimi je zelen
griček, nad gričkom je svetlomodro nebo,
v gričku je z belimi črkami izpisano LMB.
Pod polkrogom je z zelenimi črkami napis:
Lista za Maribor.
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Evidence sindikatov
Št. 101-24/2009-2
Ob-8352/09
SDE Sindikat podjetja SODO, vpisan
v evidenco sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 26. 2. 2008, pod zaporedno številko 6/2008, je spremenil sedež dne 12. 6.
2009 in ima odslej sedež v Minařikovi ulici
5, v Mariboru.
Sprememba je vpisana v evidenco sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 28/2009, z dne 11. 12. 2009.
Št. 101-4/2009-2
Ob-8376/09
Pravila Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije – Terme Čatež
d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob
Savi, se izbrišejo iz evidenčne knjige pravil oziroma statutov sindikatov, ki se vodi
pri Upravni enoti Brežice, pod številko
024-10/02.
Št. 101-4/2009-4
Ob-8399/09
Naziv sindikata Sindikat podjetja Elektro
Maribor, Podružnica elektromontaža Ljutomer, Postružnikova ulica 3, 9240 Ljutomer,
vpisanega v evidenco pravil sindikata pod
zaporedno št. 38 z dne 30. 12. 1994, se na
novo glasi: Sindikat delavcev dejavnosti
energetike Slovenije, Sindikat podjetja
Elektro Maribor, Podružnica elektro gradnje Ljutomer, sedež: Ulica Rada Pušenjaka 5, 9240 Ljutomer.
Št. 101-8/2009-2
Ob-8456/09
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti
Pravila osnovne organizacije ZSSS Sindikata Osnovne šole Ljudski vrt, Župančičeva 10, 2250 Ptuj.
2. Pravila, navedene v 1. točki tega izreka, ki se nahajajo v evidenci statutov pod
zaporedno številko 70, se vzamejo iz hrambe in se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov s 15. 12. 2009.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-8631/09
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana.
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.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet
odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– DZS, d. d., Dalmatinova 2, Ljubljana
– 41,72%,
– Styria Media International AG, Schonaugasse 64, Graz – 25,74%,
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljub
ljana – 10,11%,
– Mediji DZS, d.o.o., Dalmatinova 2,
Ljubljana – 9,32%,
– 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-8647/09
Na podlagi 64. člena Zakona o medijih,
Radio Gorenc d.o.o., Balos 4, Tržič, objavlja, da imajo družbeniki lastninske deleže oziroma glasovalne pravice razporejene
v naslednjem razmerju:

Več, kot 5% deleža oziroma glasovalnih
pravic imajo:
1. Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
– 21,11%,
2. Janez Štimec, Mirke 15b, Vrhnika –
64,13%,
3. Miha Zdešar, Pševska 14, Kranj –
14,76%.
Drugih družbenikov v Radio Gorenc
d.o.o., Balos 4, Tržič, ni.
Ob-8648/09
Ime medija: ATM TV Kranjska Gora.
Izdajatelj: Lokalna TV postaja ATM TV
Kranjska Gora.
Lastnik: ATM Elektronik d.o.o. – 100%.
Redno zaposlena ena oseba, ostali po
pogodbah.
Direktor zavoda: Matjaž Arih.
Odgovorna urednica: Nataša Mrak.
Viri financiranja: lastni prihodki iz po
slovanja.
Ob-8649/09
Medij: Radio Tartini
– Šu&Co d.o.o, Trg 1. maja 3, 6330 Piran, davčna številka: SI 71169709.
Ime in priimek fizičnih in pravnih oseb,
ki imajo v premoženju izdajatelja najmanj 5
odstotni delež kapitala:
– Ivo Šuto, Trg 1. maja 3, Piran (26,20%);
– Žiga Šuto, Trg 1. maja 3, Piran
(26,20);
– Matija Zajec, Preradovičeva ul. 8, Ljub
ljana (25,10%);
– Traffic design d.o.o., Velika čolnarska
15, Ljubljana (22,50%).
Ob-8662/09
NT&RC d.o.o., Prešernova 19, 3000 Celje, podjetje izdajatelj tednika Novi tednik in
radia Radio Celje. Oba medija se financirata iz lastnih virov.
Izdajatelj: Podjetje NT&RC d.o.o., Prešernova 19, 3000 Celje.

Struktura kapitala:
– Atka Prima – 30%,
– Srečko Šrot – 18,73%,
– Anica Šrot Aužner – 12,42%,
– Atka d.o.o. – 7,80%,
– Zdenka Batistič – 6,43%,
– sklad lastnih deležev – 6,98%,
– zaposleni in bivši zaposleni – 17,64%.
Ob-1018/10
ČZD Kmečki glas, d.o.o., Železna c.
14, Ljubljana
Lastnik: KD Kapital, finančna družba,
d.o.o., Celovška c. 206, Ljubljana, ima 100%
delež v osnovnem kapitalu družbe.
Direktor: Peter Zadel.
Ob-1019/10
1. Naziv medija: Notranjske novice, izdajanje časopisov, d.o.o.
2. Sedež: Tržaška cesta 148, 1370 Logatec.
3. Matična številka: 1715941.
4. Ime, priimek stalno bivališče fizične
osebe, oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v Premoženju izdajatelja najmanj
pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet
odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
Nea Invest, poslovne dejavnosti, d.o.o.,
Tržaška cesta 148,
1370 Logatec
100%.
5. Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja in nadzornega organa izdajatelja: Dušan Černigoj.
Ob-1058/10
Umami d.o.o., Pod jezom 40, 1000 Ljub
ljana
Lastnici: Urša Cvilak, Pod jezom 40, 1000
Ljubljana, ima v lasti 50% delež v osnovnem kapitalu družbe, ter Veronika Cvilak
Križmančič, Pod jezom 40, 1000 Ljubljana,
ima v lasti 50% delež v osnovnem kapitalu
družbe.
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Objave gospodarskih družb
Ob-8664/09
Družba BOLT d.o.o., s sedežem Ljub
ljana, Ulica nadgoriških borcev 34, Ljubljana
– Črnuče, matična številka 5697468000, na
podlagi 629. člena v povezavi s 586. členom
Zakona o gospodarskih družbah objavlja naslednje obvestilo:
1. Dne 7. 1. 2009 je bil Sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen Delitveni načrt družbe BOLT d.o.o.,
z dne 30. 12. 2009. Na podlagi delitvenega
načrta bo izvedeno statusno preoblikovanje družbe BOLT d.o.o. – oddelitev družbe
z ustanovitvijo nove družbe z omejeno odgovornostjo.
2. Na sedežu družbe BOLT d.o.o., Ulica
nadgoriških borcev 34, Ljubljana – Črnuče,
je od objave tega obvestila do dneva skupščine, ki bo odločala o soglasju k oddelitvi,
vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, družbenikom na vpogled Delitveni načrt družbe
BOLT d.o.o., in letna poročila družbe BOLT
d.o.o., za zadnja tri poslovna leta.
3. Družba BOLT d.o.o., bo vsakemu
družbeniku, upniku in delavcu prenosne
ali prevzemne družbe na njihovo zahtevo
najkasneje naslednji dan brezplačno izdala
prepis listin iz prejšnjega odstavka.
BOLT d.o.o.
Ob-1005/10
Obvestilo
o nameravani pripojitvi
in predložitvi pogodbe o pripojitvi
registrskemu sodišču
Uprava družbe Nolik tovarna za trženje,
razvoj in proizvodnjo pohištva d.d., Novomeška cesta 5, 1330 Kočevje (Nolik d.d.,
Kočevje), v skladu s prvim odstavkom 586.
člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), obvešča delničarje in upnike o nameravani pripojitvi družbe Nolik Stolik, pro
izvodnja pohištva in žaganega lesa, d.o.o.,
Novomeška cesta 5, 1330 Kočevje, kot prevzete družbe, k družbi Nolik d.d., Kočevje
kot prevzemni družbi.
Uprava prevzemne družbe Nolik d.d.,
Kočevje je Okrožnemu sodišču v Ljubljani
(registrsko sodišče) predložila Pogodbo
o pripojitvi, ki jo je pred tem pregledal nadzorni svet te družbe.
Delničarjem prevzemne družbe Nolik
d.d., Kočevje je v prostorih uprave družbe
na naslovu Novomeška cesta 5, 1330 Kočevje omogočen pregled listin iz drugega
odstavka 586. člena ZGD-1: (1) notarskega zapisa sklenjene pogodbe o pripojitvi,
(2) letnih poročil družb, ki sta udeleženi pri
pripojitvi, (3) zaključnega poročila prevzete
družbe na dan 30. 11. 2009, (4) vmesnih
bilanc stanja družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi na dan 30. 9. 2009, (5) skupnega
poročila uprave prevzemne in poslovodstva
prevzete družbe, o pripojitvi in (6) poročila
nadzornega sveta prevzemne družbe o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih listin.

Uprava prevzemne družbe Nolik d.d.,
Kočevje ne zahteva, da bi o soglasju za
navedeno pripojitev odločala skupščina,
zato skupščine družbe Nolik d.d., Kočevje
v ta namen ne bo sklicala. Delničarji družbe
Nolik d.d., Kočevje, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe,
imajo v roku enega meseca od dneva sprejetja sklepa prevzemne družbe kot edinega
družbenika prevzete družbe o soglasju za
pripojitev, pravico zahtevati sklic skupščine družbe Nolik d.d., Kočevje, ki naj odloči
o soglasju za pripojitev. Uprava prevzemne
družbe kot edinega družbenika prevzete
družbe bo sklep o soglasju za pripojitev
sprejela dne 16. 2. 2010.
Nolik d.d., Kočevje,
predsednik uprave
Bojan Dolar
Ob-8641/09
Likvidacijski upravitelj ANCHI INŽENIRING d.o.o. – v likvidaciji, Bistriška cesta
99, 2319 Poljčane, pri kateri je na podlagi
sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru, Srg
2009/35776 z dne 23. 12. 2009, vpisan začetek redne likvidacije v skladu z določbo
412. člena Zakona o gospodarskih družbah,
objavlja poziv upnikom, da v roku 30 dni, od
dneva objave tega poziva v Uradnem listu
RS, prijavijo svoje terjatve do družbe ANCHI
INŽENIRING d.o.o. – v likvidaciji.
Terjatve oziroma vlogo morajo upniki
poslati, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve, ki izkazuje obstoj in višino terjatve, z navedbo računa upnika, na
katerega naj se prijavljena terjatev poravna
v dveh izvodih, na likvidacijskega upravitelja
na naslov: ANCHI INŽENIRING d.o.o. – v likvidaciji, Bistriška cesta 99, 2319 Poljčane.
Dolžniki pa se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
ANCHI INŽENIRING d.o.o. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Brigita Piko
Ob-8654/09
Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o., Bazoviška 2, 5280 Idrija, matična številka
5040817000, je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Novi Gorici, Srg 2010/39,
z dne 7. 1. 2010 v postopku redne likvidacije. Likvidacijski upravitelj, v skladu z določilom 412. člena Zakona o gospodarskih
družbah, poziva upnike, da v roku 30 dni
od dneva objave tega poziva, prijavijo svoje terjatve do družbe Rudnik živega srebra
Idrija, d.o.o. – v likvidaciji, Bazoviška 2,
5280 Idrija.
Prijave je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja na naslov: Rudnik živega
srebra Idrija, d.o.o. – v likvidaciji, Bazoviška
2, 5280 Idrija, s pripisom »Prijava terjatve«.
Prijavi je potrebno predložiti listine, ki dokazujejo obstoj in višino terjatve.
Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje obveznosti.
Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o.
– v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
mag. Marko Cigale

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-8630/09
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah družba API ARHITEKTI podjetje za arhitekturo, projektiranje
in inženiring d.o.o., Barjanska cesta 62,
Ljubljana, matična št. 5337704000, objavlja sklep:
Osnovni kapital družbe se zaradi izstopa
družbenika Jurija Megušarja iz družbe iz
73.079,01 EUR zmanjša za 14.490,18 EUR
in po zmanjšanju znaša 58.588,83 EUR.
Direktor družbe poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.
API ARHITEKTI d.o.o.
dir. Uroš Vladimir Birsa
Ob-8651/09
Skupščina družbe PTRC d.o.o., Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica, matična št.
1324276, je na korespondenčni seji skupščine dne 3. 11. 2009 sprejela sklep št. 1
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe
za 800.000,00 EUR in po zmanjšanju znaša
44.801,80 EUR.
Osnovni vložki družbenikov, ki so enaki
poslovnim deležem, so:
– Primorje d.d.: 33.050,29 EUR, od katerega je stvarni vložek 33.05,29 EUR, poslovni delež 73,77%
– Projekt d.d. Nova Gorica: 11.675,35
EUR, od katerega je stvarni vložek
206.561,87 EUR, poslovni delež je 26,06%
– Fininvest d.o.o. Nova Gorica: 76,16
EUR, poslovni delež je 0,17%.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena ZGD-1, se upnike poziva, da se zglasijo
na sedežu družbe ter izjavijo ali soglašajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
PTRC d.o.o.
direktor
Dušan Šuligoj
Ob-8652/09
Direktor družbe PEJO, investicije in trgovina, d.o.o.; Ankaranska cesta 7B, 6000
Koper (matična številka 3288684000, davčna številka: SI35323833) v skladu z določili
520. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), drugič objavlja sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet s sklepom edine družbenice družbe z dne 23. 11. 2009, in sicer, da
se osnovni kapital družbe PEJO, investicije
in trgovina, d.o.o., ki bo upoštevaje sklep
edine družbenice o zmanjšanju osnovnega
kapitala z dne 28. 9. 2009 znašal v nominalni višini 1.007.500,00 EUR, zmanjša še za
1.000.000,00 EUR, tako da po zmanjšanju
znaša v nominalni višini 7.500,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala.
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Direktor družbe PEJO, investicije in trgovina, d.o.o., Ankaranska cesta 7B, 6000 Koper, v skladu z drugim odstavkom 520. člena ZGD-1 poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z navedenim
zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
PEJO d.o.o.
direktor Edvin Pejovič
Ob-8673/09
Direktor družbe Nemax proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Pameče
131, 2380 Slovenj Gradec, matična številka: 5705142, davčna številka: 57419892,
v skladu z določbami 520. člena Zakona
o gospodarskih družbah-1, objavlja sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala, sprejet
s sklepom edinega družbenika z dne 23. 11.
2009, in sicer:
– osnovni kapital družbe, ki znaša
41.729,00 EUR, se zmanjša za znesek
31.729,00 EUR in po zmanjšanju znaša
10.000,00 EUR. Zmanjšanje 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.
Nemax d.o.o.
direktor Roman Kamnik

Sklici skupščin
Ob-8674/09
Uprava družbe Ingrad Gramat, d.d., Celje, na podlagi tretjega odstavka 296. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur.
l. RS, št. 42/06, ZGD-1A, Ur. l. RS, št. 10/08,
ZGD-1B, Ur. l. RS, št. 68/08, ZGD-1C, Ur. l.
RS, št. 42/09) in 30. člena Statuta družbe,
na zahtevo delničarja Minervo d.d. Ljub
ljana, Letališka cesta 27 a, 1000 Ljubljana,
sklicuje
izredno skupščino
družbe Ingrad Gramat, d.d.,
Medlog 7, Celje,
ki bo v ponedeljek, dne 15. 2. 2010, ob
10. uri, na sedežu notarja Gregorja Kovača,
Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine skupščina izvoli odvetnika Damjana
Škofiča, za preštevalca glasov pa Jožeta
Valenčiča in Zdenka Štepec.
2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje revizijsko družbo
Dinamic d.o.o., revizijska družba, Topliška
cesta 2 a, 8000 Novo mesto, za posebnega
revizorja, ki naj preveri vodenje naslednjih
poslov družbe Ingrad Gramat d.d., Celje,
v zadnjih petih letih:
– vseh poslov z osebami CPM d.d., Iztokova ulica 30, Maribor, Ekos Celje d.o.o.,
Ribarjeva 3, Celje, Ekos, urejanje parkov in
zelenic Janez Škoberne s.p., Laze pri Dramljah 17, Dramlje;
– vseh poslov glede kratkoročnih finančnih naložb oziroma v zvezi z njimi;
– posebej posle nakupa delnic izdajatelja NGR d.d. - v stečaju, Iztokova ulica 30,
Maribor;
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– posebej posle v zvezi z delnicami izdajatelja Delo prodaja d.d., Ljubljana;
– posebej dana kratkoročna posojila
družbi Temelj MM d.o.o., Maribor;
– vseh poslov z delnicami in poslovnimi
deleži s povezanimi družbami in osebami, ki
so povezane z družbo CPM d.d., Maribor;
– vseh danih poroštev za družbo CPM
d.d., za povezane osebe in za osebe, ki so
povezane z družbo CPM d.d., Maribor.«
3. Sprejmejo se predlagane spremembe
in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
V 31. členu statuta družbe Ingrad Gramat, d.d., se drugi odstavek spremeni, tako,
da se odslej glasi: »Glasovalno pravico na
skupščini lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavijo, tako da najpozneje konec četrtega
dne pred skupščino na naslov družbe priporočeno pošljejo svojo pisno prijavo.«
Šifre in nazivi dejavnosti v statutu se
uskladijo s standardno klasifikacijo dejavnosti SKD2008.
Sprejme se prečiščeno besedilo statuta.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Ingrad
Gramat, d.d., Celje, Medlog 7, vsak delovni
dan, od 10. do 12. ure, od dneva objave do
vključno dneva zasedanja skupščine, vsem
delničarjem in njihovim pooblaščencem.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot zakoniti imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi
Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti
poslovno sposobno fizično ali pravno osebo,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje njegovo glasovalno pravico.
Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na
skupščini enake pravice, da lahko govori in
postavlja vprašanja kot delničar, katerega
zastopa.
Za udeležbo in glasovanje na skupščini
se delničarji izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci z originalnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa poleg osebnega dokumenta
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na število kosovnih delnic, tako
da ima vsaka kosovna delnica en glas.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino (5%) osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zadošča, da
zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem
dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi v Uradnem
listu RS in na spletni strani družbe le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave oziroma
nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
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Sklepčnost skupščine
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15% zastopanega osnovnega
kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se v roku pol ure od napovedanega začetka skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer z dvigom rok.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Poslovodstvo mora na skupščini dati
delničarjem zanesljive podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto
vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za
pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.
Ingrad Gramat, d.d.
uprava
Ob-1020/10
Na podlagi točke 6.3. Statuta družbe in
Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
uprava družbe Instalacije Grosuplje, družba
za projektiranje in izvajanje strojnih instalacij, d.d., Grosuplje, Adamičeva c. 51
15. skupščino družbe
Instalacije Grosuplje, d.d. Grosuplje,
ki bo dne 1. 2. 2010, ob 8.30, v prostorih
družbe v Grosupljem, Adamičeva 51, 1290
Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje delovnih teles in razglasitev sklepčnosti skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar Marjan Kotar.
Predlogi sklepov:
Skupščina delničarjev družbe Instalacije
Grosuplje d.d. imenuje:
– predsednika Stojana Likeba,
– preštevalka glasov Tatjana Bambič,
– ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Seznanitev skupščine z Načrtom finančnega prestrukturiranja v katerem so
podani predlogi o zmanjšanju osnovnega
kapitala, načinu pokrivanja izgube in dokapitalizaciji družbe.
Predlogi sklepov:
1. sklep
Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega
kapitala zaradi pokrivanja nepokrite izgube se
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izvede v višini 342.987,66 EUR tako, da se
iz 451.185,66 EUR zmanjša na 108.198,00
EUR. Vrednost obstoječih delnic se nominalno zmanjša iz 4,17 EUR na 1,00 EUR.
2. sklep
Ugotovljena izguba do dneva objave začetka postopka prisilne poravnave v višini
2.974.928,26 EUR se pokriva na naslednji
način:
– iz prenesenega dobička
– iz zmanjšanja osnovnega kapitala
– iz kapitalskih rezerv
– iz zakonskih rezerv
Skupaj:

870.298,20 EUR
342.987,66 EUR
202.265,63 EUR
45.150.23 EUR
1.460.701,72 EUR.

Preostanek izgube v višini 1.514.226,54
EUR ostane nepokrit.
3. sklep
Osnovni kapital se poveča z novimi
stvarnimi vložki s konverzijo terjatev upnikov. Predmet novih stvarnih vložkov so navadne terjatve navedene v seznamu iz 3.
točke prvega odstavka 142. člena.
Stare in nove delnice imajo enake pravice skladno s 3.2 točko Statuta delniške
družbe, in sicer:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju.
Upniki, ki bodo prenesli svojo terjatev
kot stvarni vložek na družbo bodo za 1,00
EUR svoje prenesene terjatve pridobili po
1 delnico. Nominalna vrednost delnice je
1,00 EUR.
Zaradi izvedbe povečanja osnovnega
kapitala se izdajo nove delnice, katerih število je enako številu delnic, ki jih bodo upniki
vpisali in vplačali s prenosom svojih terjatev
na družbo Instalacije Grosuplje d.d. Grosuplje. Minimalna vrednost povečanja kapitala
je 2.000.000,00 EUR, oziroma 2.000.000
novih delnic.
Osnovni kapital se poveča za znesek, ki
je enak številu novih delnic, pomnoženemu
z nominalnim zneskom delnice 1,00 EUR.
Sklep učinkuje pod odložnim pogojem,
da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena.
uprava družbe
dr. Irena Marta Lipar Oštir

Stran

72 /

Št.

3 / 15. 1. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Zavarovanja terjatev
SV 14/2010
Ob-8666/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Aleksandra Mraza
iz Celja, opr. št. SV 14/2010 z dne 8. 1.
2010, je bila nepremičnina, ki še ni vpisana
v zemljiško knjigo kot etažna lastnina sicer:
nepremičnina z ident. št. 1077-01718-22
- poslovni prostor v izmeri 27,83 m2, v poslovnem objektu, z ID št. 1718, na parc. št.
2058/1, k.o. Celje, na naslovu Gledališka
ulica 2, 3000 Celje, in nepremičnina z ident.
št. 1077-01718-023 - poslovni prostor v izmeri 9,31 m2, v prvem nadstropju poslovne
stavbe, z ID štev. 1718, na parc. št. 2058/1,
na naslovu Gledališča ulica 2, v Celju, last
Združenje borcev za vrednote NOB Celje,
matična številka 5145724000, zastavljena
v korist banke: Banka Celje d.d. Bančna
skupina Banke Celje, poslovni naslov Vodnikova 2, pošta 3000 Celje, matična številka 5026121000, za zavarovanje denarne
terjatve po pogodbi o dolgoročnem kreditu,
št. 059627/2, v znesku 14.000,00 EUR,
z zapadlostjo zadnje anuitete 15. 1. 2015,
s pogodbeno obrestno mero: 6-mesečni
Euribor in pribitek 4,20% letno ter možnostjo predčasne zapadlosti v primerih, določenih v VIII. točki pogodbe o dolgoročnem
kreditu, v primeru zamude z zamudnimi
obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki
bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila
terjatve.
SV 8/10
Ob-8667/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 8/10, DK 1/10 je bilo
enosobno stanovanje, št. 54D, neto tlorisne
površine 49,30 m2, z ident. št. 1959-5443-54,
ki se nahaja v XI. nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Ulica Matije Tomca
4, 1230 Domžale, ki leži na parc. št. 3907,
3903, 3917, 3918, vse k.o. Domžale (1959),
ter last zastaviteljice Golob Sonje do 1/1, zastavljeno v korist SKB Banke d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, matična številka 5026237000,
za zavarovanje terjatve v višini 42.000,00
EUR s pp.
SV 442/09
Ob-8668/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Darje Jarnovič iz
Novega mesta, opr. št. SV-442/09 z dne
7. 12. 2009, je stanovanje, št. 25, v podstrešni etaži stanovanjskega objekta v Novem
mestu, Zagrebška 15 (sedaj Kandijska cesta
41), v izmeri 70,30 m2, stoječega na parc. št.
383 k.o. Kandija, last zastavitelja Hainz Eduarda do celote, in sicer na podlagi kupoprodajno pogodbo št. PS-96/91 z dne 14. 11.
1991, zastavljeno v korist upnice Nove Ljub
ljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem
Ljubljana, Trg republike 2, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 75.000,00 EUR, obrestna mera

za kredit je 7,65% letno, nespremenljiva,
s končno zapadlostjo 1. 3. 2010.
SV 496/09
Ob-8669/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Darje Jarnovič iz
Novega mesta, opr. št. SV-496/09 z dne
30. 12. 2009, je stanovanje, št. 1, v stanovanjski hiši Veliki Gaber št. 70, v izmeri
69,71 m2, stoječe na parc. št. 575/8, vl.
št. 456, k.o. Veliki Gaber, last zastaviteljice
Shaker Miše do 1/1, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrietre Genossenschaft mit beschränkter Haftung, A 9141 Eberndorf, za zavarovanje denarne terjatve v 34.000,00 EUR, obrestna
mera v% letno znaša 5,250%, s končno zapadlostjo kredita 20. 12. 2024, z možnostjo
predčasne zapadlosti v skladu s pogodbo za
obročni kredit št. 20.049.581.
SV 20/10
Ob-1048/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane, opr. št. SV 20/10 z dne 11. 1.
2010, je bila v korist upnice Factor Banka
d.d. zaradi zavarovanja denarne terjatve
v višini 170.000,00 EUR s pripadki zastavljena nepremičnina – poslovni prostor št.
VII., na levi strani veznega hodnika, v izmeri
62,81 m2, v nadstropju objekta na naslovu
Cesta v Gorice 36, Ljubljana, ležečega na
parc. št. 2116/5, parc. št. 2116/6, parc. št.
2116/7, parc. št. 2116/8, parc. št. 2116/9,
parc. št. 2116/10, parc. št. 2116/11, parc. št.
2116/12, parc. št. 2116/13, parc. št. 2116/14,
vse k.o. Vič, z ustreznim delom lastništva
na vseh skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah zgradbe, vključno s solastno
pravico na zemljišču na katerem objekt stoji, oziroma kateremu služi kot funkcionalno
zemljišče. Zgoraj navedena nepremičnina je
last družbe IZID, d.o.o. Jesenice.
SV 21/10
Ob-1049/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane, opr. št. SV 21/10 z dne 11. 1.
2010, je bila v korist upnice Factor Banka
d.d., zaradi zavarovanja denarne terjatve
v višini 170.000,00 EUR, s pripadki zastavljena nepremičnina – poslovni prostor, št.
VII., na levi strani veznega hodnika, v izmeri
62,81 m2, v nadstropju objekta na naslovu
Cesta v Gorice 36, Ljubljana, ležečega na
parc. št. 2116/5, parc. št. 2116/6, parc. št.
2116/7, parc. št. 2116/8, parc. št. 2116/9,
parc. št. 2116/10, parc. št. 2116/11, parc. št.
2116/12, parc. št. 2116/13, parc. št. 2116/14,
vse k.o. Vič, z ustreznim delom lastništva
na vseh skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah zgradbe, vključno s solastno
pravico na zemljišču na katerem objekt stoji, oziroma kateremu služi kot funkcionalno
zemljišče. Zgoraj navedena nepremičnina je
last družbe IZID, d.o.o. Jesenice.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 155/2005
Os-8489/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Ptuju opr. št. in 155/2005
z dne 3. 10. 2005, je bila v izvršilni zadevi
upnika Podjetje za stanovanjske storitve,
d.o.o., Ptuj, ki ga zastopa odvetnik Leopold
Godič iz Maribora, zoper dolžnico Rakuša
Vesno, Cvetkovci 47, Podgorci, zaradi izterjave 292,28 EUR (70.042,20 SIT) s pp, po
izvršitelju Aljošu Valentu zarubljena nepremičnina, stanovanje, ki ni vpisano v etažni
lastnini. Stanovanje se nahaja v Zelenikovi
1, na Ptuju, v 1. nadstropju večstanovanjske
hiše, ki je vpisana pod vl. št. 729, k.o. Ptuj,
parc. št. 1230.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 21. 12. 2009
VL 105267/2008
Os-8509/09
Izvršitelj Aljoša Valent, Vodnikova ulica 2,
Ptuj, je dne 6. 5. 2009, s pričetkom ob 13.15,
v zadevi: VL 105267/2008, Okrajno sodišče na Ptuju, zoper dolžnika Toplak Marka,
Kraigherjeva ulica 14, 2250 Ptuj, za upnika
Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ul.
10, Ptuj, v kraju Kraigherjeva ul. 14, Ptuj, pri
dolžniku opravil rubež nepremičnine: stanovanje št. 13, v četrtem nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Kraigherjeva ulica
14, Ptuj, vpisana pod vl. št. 233, k.o. Ptuj,
parc. št. 200/1.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 24. 12. 2009
In 45/2005
Os-8510/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 45/2005 z dne
21. 3. 2005 je bila v izvršilni zadevi upnika
Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ul.
10, Ptuj, zoper dolžnika Toplak Marka, Kraigherjeva 14, Ptuj, zaradi izterjave 501,09
EUR (120.081,09 SIT) s pp, po izvršitelju
Bojanu Erlaču zarubljena naslednja nepremičnina:
Stanovanje, ki ni vpisano v etažni lastnini. Stanovanje se nahaja v Mladinski ul. 4,
v Kidričevem, v 1. nadstropju večstanovanjske hiše, ki je vpisana pod vl. št. 243, k.o.
Lovrenc na Dravskem polju, parc. št. 211,
katere lastnik do celote je dolžnik.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 24. 12. 2009
In 299/2006
Os-8511/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 299/2006 z dne
1. 9. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnika Podjetje za stanovanjske storitve d.o.o.,
Ptuj, ki ga zastopa odv. Leopold Godič iz
Maribora, Ptuj, zoper dolžnika Toplak Marka, Kraigherjeva 14, Ptuj, zaradi izterjave
359,13 EUR (86.062,00 SIT) s pp, po izvršitelju Bojanu Erlaču zarubljena naslednja
nepremičnina:
Stanovanje, ki ni vpisano v etažni lastnini. Stanovanje št. 13 se nahaja v Kraigherjevi 14 na Ptuju v 4. nadstropju večstanovanjske hiše, ki je vpisana pod vl. št. 233,

k.o. Ptuj, parc. št. 2001/1, katere lastnik do
celote je dolžnik.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 24. 12. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 15283/09
Os-8357/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Damijana Šelige, stanujočega Filipičeva ulica
50b, Maribor, za izbris stare hipoteke, pod
opr. št. Dn 15283/09 dne 25. 11. 2009, izdalo sklep o začetku postopka za izbris stare
hipoteke, vknjižene pri nepremičnini parc.
št. 1132/1, pripisani vl. št. 351, k.o. Studenci, last zastavitelja Damijana Šelige do 1/2
celote, na podlagi posojilne pogodbe z dne
12. 10. 1987, za posojilno terjatev v znesku
2,700.000,00 din s pp, v korist TIMA Ferromoto, TOZD Trgovina Maribor, pod opr. št.
Dn 4252/88.
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 15. 12. 2009
Dn 14501/08
Os-8389/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Andreja Šmigoca, stanujočega Spuhlja 86a,
Ptuj, ki ga zastopa Ramzes d.o.o., Podrgrajsova ulica 12, Maribor, po direktorju Borisu
Faninu, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 1964/87,
k.o. Spodnje Radvanje, v korist predlagatelja do 1/2 celote in v korist Tatjane Šmigoc,
stanujoče Spuhlja 86a, Ptuj, do 1/2 celote,
pod opr. št. Dn 14501/08, dne 6. 11. 2009
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 3253-752/23 z dne 27. 12. 1982,
sklenjene med prodajalcem Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Maribor, po pooblaščeni delovni organizaciji Staninvest Maribor, Grajska ulica 7, ki jo je zastopal direktor Ivan Grauf, in kupovalko Mirjano Vajda,
roj. 17. 1. 1952, stanujočo Dalmatinska ulica
23, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje št. 19, v II. nadstropju
stanovanjskega objekta »C« Nova vas, na
naslovu Štantetova ulica 32, Maribor, parc.
št. 1009, k.o. Spodnje Radvanje, in na tem
dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime
kupovalke.
Pozivajo se vsi hipotekarni upniki 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 po-

goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka in Tatjane Šmigoc.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 12. 2009
Dn 6336/2009
Os-8477/09
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 6336/2009 z dne 27. 10.
2009 uveden postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine – kupne pogodbe
z dne 25. 4. 2001, med Mileno Rojko in
Friderikom Rojko, kot prodajalcema, in Alojzijo Blas in Francem Blas, kot kupcema, za
prodajo nepremičnin, parc. št. 126.S, 1134,
1135/1, 1135/2 in 1135/3, vpisane v vl. št.
134, k.o. Skrblje.
Na navedenih nepremičninah je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist predlagateljev Alojzija Blas, EMŠO:
0110949505324 do ene polovice in Franc
Bras, EMŠO: 0501944500099, do ene polovice, oba stanujoča Dolga ulica 25, Miklavž
na Dravskem polju.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona
o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Ur. l. RS, št.
58/03) v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 22. 12. 2009
Dn 668/2008
Os-6313/09
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
je s sklepom z dne 17. 8. 2009, Dn št.
668/2008, na predlog predlagateljice Martine Turner, Žibernik 25, Rogaška Slatina, ki
jo zastopa BONIS, Mojca Herzog s.p., Maistrova 4, Maribor, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki se nanaša
na stanovanje št. 14, locirano v 1. in 6. etaži
stanovanjskega bloka Žibernik 25, vpisano
v podvložek št. 1579/24, k.o. Rogaška Slatina, ident št. 24.E, kjer je vknjižena lastninska pravica na Občino Rogaška Slatina.
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno
sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo postopek
vzpostavitve naslednje zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 04/92 z dne
22. 12. 1992, sklenjene med Steklarno Boris
Kidrič Rogaška Slatina kot prodajalcem in
Ljubo Tišma, Žibernik 26/a, Rogaška Slatina
kot kupovalko, predmet katere je stanovanje
št. 14, locirano v 1. in 6. etaži stanovanjskega bloka Žibernik 25, Rogaška Slatina.
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice postopka Martine Turner, roj. 30. 12.
1962, stanujoča Žibernik 25, Rogaška Slatina.
Imetniki pravic na navedeni nepremičnini
se pozivajo, 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 14. 9. 2009
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Dn 4580/09
Os-1033/10
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ireni Peer, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Tatalović Slavka,
Brodarjeva ulica 4, 3000 Celje, za vknjižbo
lastninske pravice pri nepremičnini št. ID
20.E, stanovanjska raba v izmeri 27,17 m2,
v Celju, vpisana pri podvl. 2349/20, k.o. Celje, izdalo sklep Dn št. 4580/2009, z dne
10. 11. 2009, s katerim je začelo psotopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 26. 3. 2001,
sklenjene med Slovenskimi železnicami –
Livarna d.o.o. Štore – v stečaju, Železarska
cesta 3, Štore, kot prodajalcem in Intent
d.o.o., Mariborska cesta 23, Celje, kot kupcem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini, vpisani pri vl. št.
2349/20, k.o. Celje, se zahteva v korist
osebe Tatalović Slavka, Brodarjeva ulica 4,
3000 Celje, roj. 10. 10. 1953. Poziva se
vse morebitne imetnike pravic, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 1. 2010
Dn 1972/2009
Os-1026/10
Okrajno sodišče v Cerknici je po okrajni
sodnici Brigiti Kovač Felc, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Červek Helene, Partizanska cesta 10 B, 1381 Rakek, Červek
Slavka, Bračičeva ulica 6, 1380 Cerknica, in Červek Lidije, Partizanska cesta 12,
1381 Rakek, ki jih zastopa notarka Draga
Intihar iz Cerknice, za vknjižbo lastninske
pravice pri nepremičnini z identifikacijsko
številko dela stavbe 4.E, stanovanje št.
19, v etaži 2, s shrambo v etaži 1, Partizanska cesta 10 B, 1381 Rakek, vpisani pri
podvložku št. 2008/4, k.o. Rakek, oznaka
katastra stavb 1659-177-4 in za začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, izdalo sklep Dn št. 1972/2009 z dne
5. 1. 2010, o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 15. 2. 1984, ki
je bila sklenjena med prodajalcem IMOS
Splošno gradbeno podjetje »Gradišče«
p.o. Cerknica, ki ga je po pooblastilu zastopal pooblaščenec Ivan Urbas, in kupcem Župec Francem, roj. 1953, Rudnik
3, Kočevje. Predmet kupoprodajne pogodbe je bilo novozgrajeno stanovanje v stanovanjskem bloku ST-3/ABC na Rakeku,
zgrajeno na stavbnem zemljišču parc. št.
210/1, 210/2, 219/1 in 219/2, vse k.o. Rakek, in sicer trisobno stanovanje št. 19,
v pritličju C stopnišča, velikosti 80,67 m2,
neto stanovanjske površine, ki mu pripada
v kletnih prostorih istega stanovanjskega
bloka isto oštevilčeni prostor za spravilo
ozimnice velikosti ca. 3,00 m2 ter pravica
souporabe stopnišča in hodnikov ter odpadajoči del funkcionalnega zemljišča, na
katerem je zgrajen ta stanovanjski blok.
Prodajalec je dovolil, da se pri prodanem
stanovanju vknjiži lastninska pravica za
imetnika Župec Franc, roj. 1953, Rudnik
3, Kočevje.
Stanovanje v času sklenitve pogodbe še
ni bilo vpisano kot etažna lastnina v zemljiški knjigi. Po vpisu v zemljiško knjigo je
stanovanje dobilo oznako 4.E, stanovanje
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št. 19 v etaži 2; s shrambo v etaži 1, Partizanska cesta 10 B, 1381 Rakek (oznaka
katastra stavb: 1659-177-4). Stanovanje je
vpisano v podvložku št. 2008/4, k.o. Rakek, kjer je vknjižena lastninska pravica za
Gradišče gradbeno podjetje d.o.o. Cerknica,
matična številka 5066271, Cesta 4. maja 80,
1380 Cerknica.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 8. 1. 2010
Dn 6355/2009
Os-1028/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka KB Invest s.p.a., Via Malta 2,
Gorizia, Italija, ki jo zastopa notarka Nana
Povšič Ružič iz Izole, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin in vknjižbe lastninske
pravice, dne 7. 1. 2010 sklenilo:
Začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. PCK-047-92
z dne 23. 10. 1992, sklenjene med Inženiring Galeb p.o. Izola, kot prodajalcem, in
CEF-ing d.d. Brežice, Prvih borcev 11, Brežice, kot kupcem, za nepremičnino – poslovni prostor z oznako št. 27, v izmeri 63,55 m2
ter poslovni prostor z oznako št. 28, v izmeri
133,20 m2, v I. nadstropju poslovnega objekta »Ob ogrlici – faza D«, stoječi na parc. št.
1460, k.o. Koper,
– kupoprodajne pogodbe št. 047-95,
z dne 4. 4. 1995, sklenjene med CEF-ing.
d.d. Brežice, Prvih borcev 11, Brežice, kot
prodajalcem, in SOFT-ING d.d. Brežice, Prvih borcev 11, Brežice, kot kupcem, in
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 8.
1995, sklenjene med SOFT-ING d.d. Brežice, Prvih borcev 11, Brežice, kot prodajalcem in Banko Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Kotnikova 5, Ljubljana, kot kupcem, obe za
zgoraj navedeno nepremičnino.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižnih listin, katerih vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z identifikacijsko oznako posameznega dela stavbe
2605-1199-423, v podvložku št. 1150/76,
k.o. Koper, z označbo 423.E, ki je v lasti Inženiring Galeb, d.o.o. Izola, do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zgoraj navedenih zemljiškoknjižnih listin ter pogodbe
o priznanju lastninske pravice in vknjižbeno dovoljenje z dne 31. 3. 2009, prodajne
pogodbe z zemljiškoknjižnim dovolilom št.
V 131206 z dne 28. 12. 2006 ter pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja
z dne 9. 10. 2009, v korist imetnice KB
Invest S.p.a., Via Malta 2, 34170, Gorizia,
Italija, matična številka 2248069, do deleža
69/197.
Imetnike pravic na nepremičnini z identifikacijsko oznako posameznega dela stavbe 2605-1199-423, v podvložku št. 1150/76,
k.o. Koper, z označbo 423.E, ki je v lasti
Inženiring Galeb, d.o.o., Izola, 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, ozi-

roma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka,
do deleža 69/197.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 1. 2010
Dn 19765/2009
Os-8695/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Intihar Bojana, Jurčkova cesta 11, Ljubljana,
ki ga zastopa SPL d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnini stanovanju z ident. št. 46.E,
kleti z ident. št. 47.E in shrambi z ident.
št. 48.E, na naslovu Praprotnikova ulica
5, Ljubljana, vpisani v podvl. št. 164/15,
k.o. Prule, dne 16. 12. 2009, pod opr. št.
Dn 19765/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
–
kupoprodajne
pogodbe
št.
05/2-25/8-1961 z dne 20. 8. 1963, sklenjene
med Stanovanjskim skladom Občine Ljub
ljana center (kot prodajalcem) in Nuklearnim
inštitutom Jožef Štefan, Jamova 39, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 46.E, 47.E in 48.E, vpisano
v podvl. št. 164/15, k.o. Prule,
– kupne pogodbe z dne 15. 11. 1968,
sklenjene med Stanovanjsko enoto Nuklearnega inštituta »Jožef Štefan« v Ljubljani
(kot prodajalcem) in inž. Ževma Borisom,
Praprotnikova 5, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 46.E,
47.E in 48.E, vpisano v podvl. št. 164/15,
k.o. Prule,
– pogodbe o uskladitvi solastniškega
deleža z dne 9. 6. 1982, sklenjenega med
Ževma Majdo Marijo (kot prvo pogodbeno
stranko) in Ževma Borisom (kot drugo pogodbeno stranko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 46.E, 47.E in 48.E, vpisano
v podvl. št. 164/15, k.o. Prule,
– kupne pogodbe z dne 14. 6. 1982,
sklenjene med Ževma Majdo Marijo in Ževma Borisom, oba stanujoča Praprotnikova 5,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Lakner Barbaro in Lakner Mitjem, oba stanujoča V Kladeh
7, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 46.E, 47.E in 48.E, vpisano v podvl. št. 164/15, k.o. Prule.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica v Uradnem
listu RS, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2010
Dn 20878/2009
Os-8696/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
prof. dr. Ferlan Marolt Ksaverije, Ul. Ane
Ziherlove 12, Ljubljana in prof. dr. Marolt
Janeza, Gostičeva 45, Radomlje, ki ju zastopa notarka Bradeško Branka, Glavni trg
25, Kamnik, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 4, v pritličju, na naslovu Ane Ziherlove 12, Ljub
ljana, z ident. št. 4.E, podvl. št. 4300/4, k.o.
Zgornja Šiška, dne 9. 12. 2009, pod opr. št.
Dn 20878/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
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pogodbe o prodaji stanovanja št. 406/91
z dne 13. 1. 1992, sklenjene med Občino
Ljubljana Moste - Polje, Proletarska c. 1,
Ljubljana (kot prodajalec) in Marolt Janezom
ter Ferlan Marolt Ksaverijo, Ane Ziherlove
12, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 4.E, vpisano v podvl.
št. 4300/4, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica v Uradnem
listu RS, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2010
Dn 23594/2009
Os-8698/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Oraščanin Esmirja, Cesta dveh cesarjev 106/R,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino parc. št. 591/5, vpisano
v vl. št. 4102, k.o. Trnovsko predmestje, dne
8. 12. 2009, pod opr. št. Dn 23594/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 5. 6. 1986, sklenjene med Jovanović Urošem, Cesta dveh cesarjev št. 106/R,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Mijajlović Ljubico, Cesta dveh cesarjev 106/S, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj parc. št. 591/5, vpisana v vl. št. 4102,
k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica v Uradnem
listu RS, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini zgoraj navedene listine,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2010
Dn 17602/2009
Os-1025/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vranić Helene, Brodarjev trg 12, Ljubljana,
ki jo zastopajo odvetniki Šelih in partnerji,
o.p., d.n.o., Komenskega ulica 36, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino stanovanje št. 62, na naslovu Brodarjev trg 12, Ljubljana, z ident. št. 240.E,
vpisano v podvl. št. 1485/240, in garažo št.
43 v kleti, na naslovu Gt 1/2 Pot na Fužine,
Ljubljana, z ident. št. 43.E, vpisano v podvl.
št. 1682/43, k.o. obe Moste, dne 15. 12.
2009, pod opr. št. Dn 17602/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 152/81 z dne
13. 1. 1981, sklenjene med Staninvest Ljub
ljana TOZ Inženiring, Kersnikova 6, Ljub
ljana (kot prodajalec) in Gaspari Miranom
ter Gaspari (Stiasny) Zoro, oba stanujoča
Murgle 42, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. 240.E,
vpisano v podvl. št. 1485/240 in ident. št.
43.E, vpisano v podvl. št. 1682/43, obe k.o.
Moste,
– aneksa k prodajni pogodbi št. MS
152/81 z dne 13. 1. 1981, z dne 11. 8. 1981,

sklenjenega med Staninvest Ljubljana TOZ
Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana (kot prodajalec) in Gaspari Miranom ter Gaspari
(Stiasny) Zoro, oba stanujoča Murgle 42,
Ljubljana (kot kupca), za nepremičnini, ki
imata sedaj ident. št. 240.E, vpisano v podvl. št. 1485/240 in ident. št. 43.E, vpisano
v podvl. št. 1682/43, obe k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da
v enem mesecu od objave tega oklica
v Uradnem listu RS, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2009
Dn 20157/2009
Os-1052/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Remškar Sabine, Jakšičeva ul. 2, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, št. 34, v 9. nad., na naslovu Jakšičeva
ulica 2, Ljubljana, z ident. št. 34.E, vpisani v podvl. št. 3716/35, k.o. Bežigrad, dne
22. 12. 2009, pod opr. št. Dn 20157/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 15. 8. 1970, sklenjene med
Stanovanjsko zadrugo RTV Ljubljana, Tavčarjeva 17, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Šomen Brankom (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 34.E, vpisano
v podvl. št. 3716/35, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2010
Dn 4379/2009
Os-8693/09
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici Danici Vezočnik Krajnc, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Midhata
Pedljića, Kardeljev trg 4, Velenje, ki ga zastopa Bremis d.o.o., Cesta Františka Foita 2,
Velenje, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 135/XI/91,
z dne 29. 11. 1991, o prodaji stanovanja št.
1, v izmeri 36,50 m2, v pritličju stanovanjske
stavbe, v Velenju, Kardeljev trg 4, stoječe
na parc. št. 2429/2, vpisane pri vl. št. 2630,
k.o. Velenje, ki je bila sklenjena med prodajalcem Rudnik lignita Velenje, Partizanska
c. 78, Velenje, zastopanem po predsedniku
PO mag. Francu Avberšku, dipl. inž. rud.,
in kupcem Leopoldom Jakopom iz Velenja,
Kardeljev trg 4.
Stanovanje je sedaj vpisano pri vl. št.
3185/27, k.o. Velenje, kot del stavbe z oznako 27.E, nestanovanjski del št. 27, v 2. etaži,
Kardeljev trg 4, Velenje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist osebe Midhat Pedljić, Kardeljev
trg 4, Velenje, EMŠO 2810974183314, do
celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
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od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist Midhata Pedljića, Kardeljev trg 4,
Velenje, EMŠO 2810974183314.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 30. 12. 2009
Dn 3532/2009
Os-1051/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na
predlog Jožice Žnidarič, Pavšičeva 36, Logatec, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, prodajne pogodbe z dne 12. 3.
1990, št. 305/90, in aneks z dne 12. 3. 1990,
sklenjena med prodajalcem družbeno podjetje Gradnik Logatec, Tržaška cesta 27,
Logatec in kupci Jožetom Matičičem, Marijo Matičič in Markom Matičičem, za nepremičnino: garaža št. 28, v izmeri 13,20 m2,
z identifikacijsko številko 2.E (2016-593-2),
vpisano v podvložku št. 1994/2, k.o. Blekova vas.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Jožice Žnidarič, Pavšičeva ulica 36,
Logatec, na podlagi te prodajne pogodbe in
aneksa ter sklepa o dedovanju in kupoprodajne pogodbe z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 25. 11. 2009.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 5. 1. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 156/2009
Os-8506/09
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožeče stranke Jande Belko, Bevkova 1b, Litija, ki jo zastopa pooblaščenec
Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, proti toženi
stranki Neznanim dedičem neznanega bivališča po umrlem Jožefu Štruclju, nazadnje bivajočem Dobliče 49, Črnomelj, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve
z.k. listine pcto 1.100,00 EUR, v smislu 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, dne
14. 12. 2009 postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega bivališča po neznano kje in kdaj umrlemu Jožefu
Štruclju, nazadnje stanujočemu na naslovu
Dobliče 49, Črnomelj in nato na neznanem
naslovu.
Začasni zastopnik je Dušan Bricelj, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega bivališča po neznano kje in kdaj umrlemu Jožefu Štruclju, nazadnje stanujočemu
na naslovu Dobliče 49, Črnomelj, in nato na
neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali
njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred
sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 14. 12. 2009
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P 135/2009
Os-8599/09
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni
sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Martina Bajuka, Radovica 2a,
Metlika, proti toženim strankam 1. Car Branku, P. Miškine 113, Zagreb, sedaj neznanega bivališča; 2. Car Daku, Zagreb (Hrvaška),
naslov neznan; 3. Car Marti, P. Miškine 113,
Zagreb, sedaj neznanega bivališča in 4. Car
Marti, Brezovica pri Metliki 5, Suhor oziroma
sedaj neznani dediči neznanega bivališča
po pokojni Car Marti, nazadnje stanujoči
Brezovica pri Metliki 5, Suhor, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 300,00 €, v smislu 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, dne 15. 12.
2009, postavlja začasnega zastopnika, Car
Branku, P. Miškine 113, Zagreb, sedaj neznanega bivališča; Car Daku, Zagreb (Hrvaška), naslov neznan; Car Marti, P. Miškine
113, Zagreb, sedaj neznanega bivališča in
Car Marti, Brezovica pri Metliki 5, Suhor,
oziroma sedaj neznani dediči neznanega
bivališča po pokojni Car Marti, nazadnje stanujoči Brezovica pri Metliki 5, Suhor.
Začasni zastopnik je univ. dipl. prav.
Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4,
Črnomelj. Postavljeni začasni zastopnik bo
zastopal toženo stranko Car Branko, P. Miškine 113, Zagreb, sedaj neznanega bivališča; Car Dako, Zagreb (Hrvaška), naslov
neznan; Car Marta, P. Miškine 113, Zagreb,
sedaj neznanega bivališča in Car Marta,
Brezovica pri Metliki 5, Suhor oziroma sedaj
neznani dediči neznanega bivališča po pokojni Car Marti, nazadnje stanujoči Brezovica pri Metliki 5, Suhor, vse do takrat, dokler
le-ti ali njihov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma organ pristojen za
socialne zadeve ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 15. 12. 2009
P 2922/2008
Os-6042/09
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Vladenka Ostojića,
Trg na stavbah 12, Litija, ki ga zastopa Darja
Cokan, odvetnica iz Raven na Koroškem,
proti toženi stranki Dragici Ostojić, naslov
neznan, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve mld. otroka, določitve stikov
in plačevanja preživnine, dne 21. 8. 2009
sklenilo:
Za začasnega zastopnika toženi stranki
Dragici Ostojić se imenuje odvetnik Erčulj
Branko, Tržaška 40, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 8. 2009
P 2629/2009
Os-7496/09
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Zlatke Tomić, Rašiška
8, Ljubljana, proti toženi stranki Vladimiru
Čuliću, naslov neznan, zaradi razveze zakonske zveze, dne 28. 10. 2009 sklenilo:
za začasno zastopnico toženi stranki
Vladimiru Čuliću se imenuje odvetnica Tadeja Erzin Potočnik, Štefanova 3, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2009
I 645/2009
Os-7848/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije,
Kotnikova 28, Ljubljana - dostava, zoper
dolžnika Gorana Šibila, Ilirska ulica 6, Ljub
ljana - dostava, zaradi izterjave sklenilo:
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dolžniku Šibila Goranu se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP,
postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Aleš
Kovač, Dalmatinova 4, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2009
VII Pg 253/2006
Os-8035/09
Okrožno sodišče v Ljubljani je po višjem
sodniku Francu Seljaku v gospodarskem
sporu tožeče stranke Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina c. IX/6, Ljubljana,
proti toženi stranki Brezinšek Ivanu, Zakl
25, Podlehnik, zaradi plačila 10.636,44 EUR
dne 1. 10. 2009, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP imenovalo
za začasnega zastopnika tožene stranke
odvetnika Deana Gončina iz Ljubljane, Dunajska cesta 5. Začasni zastopnik bo toženo
stranko zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2009
VL 47874/2009
Os-8167/09
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 Borisu Gal, Smledniška
cesta 22, Kranj - dostava, zaradi izterjave
939,91 EUR, sklenilo:
dolžniku Borisu Gal, Smledniška cesta
22, Kranj - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Mojca Polc, Tavčarjeva 16, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 8. 2009
VL 131/2009
Os-8273/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, Alpen-Adria-Platz 1, Celovec,
ki ga zastopa odv. Rojs, Peljhan, Prelesnik &
partnerji o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljub
ljana, proti dolžniku Janezu Nedog, Cesta
Dolomitskega odreda 9, Log pri Brezovici,
ki ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek,
Dalmatinova 11, Ljubljana, zaradi izterjave
1.006.773,80 EUR, sklenilo:
razreši se začasnega zastopnika Beronja Sonny, Tavčarjeva 13, Ljubljana, ki je bil
postavljen s sklepom z dne 10. 8. 2009.
Za začasnega zastopnika se postavi
Razdevšek Breda, Dalmatinova 11, Ljub
ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2009
VL 49711/2009
Os-8285/09
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 Romanu Brajdič, Veliko Mlačeva 100, Grosuplje, ki ga zastopa
odvetnica Tina Šnajder Paunović, Resljeva
cesta 44, Ljubljana, zaradi izterjave 229,47
EUR, sklenilo:
dolžniku Romanu Brajdič, Veliko Mlačevo 100, Grosuplje, 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 Šnajder Paunović Tina, Resljeva cesta 44, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2009
I 2335/2006
Os-8360/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3/a, Koper
- Capodistria, zoper dolžnika Marka Hubek,
Novo Polje, Cesta XXI/005A, Ljubljana - Polje, ki ga zastopa odv. Andrej Krašek, Čufarjeva 3, Kranj, zaradi izterjave 215,04 EUR
s pp sklenilo:
dolžniku Marku Hubeku se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Andrej Krašek, Čufarjeva 3, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 12. 2009
VL 25358/2009
Os-8362/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Abanka d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa Kočevar Irena - odvetnica, Metelkova ulica 15,
Ljubljana - dostava, proti dolžniku Francu
Mager, Štihova ulica 4, Ljubljana - dostava,
zaradi izterjave 205,97 EUR, sklenilo:
dolžniku Francu Mager, Štihova ulica 4,
Ljubljana - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Borut Rangus, Resljeva 25, Ljub
ljana.
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Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2009
VL 116465/2009
Os-8363/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria,
ki jo zastopa Janja Šantl PE Maribor, Eve
Lovše 15, Maribor, proti dolžniku Davorinu
Jus, Slovenska ulica 2, Sv. Trojica v Slov.
Goricah, zaradi izterjave 1.598,41 EUR,
sklenilo:
dolžniku Davorinu Jus, Slovenska ulica
2, Sv. Trojica v Slov. Goricah, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Ivan Bukovnik, Maistrova 10, Lenart
v Slov. Goricah.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2009
VL 96836/2009
Os-8365/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Banke Koper d.d. dvojezična
firma: Banka Koper d.d. - s.p.a., Pristaniška
ulica 14, Koper - Capodistria, ki jo zastopa
Marija Maja Soban, Pristaniška ulica 14,
Koper - Capodistria, proti dolžniku Dušanu
Užmah, Bukovje v Babni Gori 12, Šmarje pri Jelšah, zaradi izterjave 263,17 EUR,
sklenilo:
dolžniku Dušanu Užmah, Bukovje v Babni Gori 12, Šmarje pri Jelšah, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Andrej Švencbir, Mariborska 88/II,
Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2009
VL 48736/2009
Os-8366/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, proti
dolžniku Jožetu Pintarič, Paričjak 22, Radenci, zaradi izterjave 140,94 EUR, sklenilo:
dolžniku Jožetu Pintarič, Paričjak 22,
Radenci, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Ciril Logar, Miklošičev trg 2, Ljutomer.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 8. 2009
VL 75487/2009
Os-8370/09
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 VedranVedi Mucić, Tržaška cesta 65, Ljubljana, ki
ga zastopa odv. Slavko Trstenjak, Parmova
ulica 53, Ljubljana, zaradi izterjave 420,36
EUR, sklenilo:
dolžniku Vedranu-Vedi Mucić, Tržaška
cesta 65, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Slavko Trstenjak, Parmova ulica 53, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2009
VL 73345/2009
Os-8371/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Vrtec Studenci Maribor,
Groharjeva ulica 22, Maribor, ki ga zastopa
odv. Peter Peče, Trg Leona Štuklja 5, Maribor, proti dolžnici Aleksandri Čokl, Murnikova ulica 6, Maribor, Robert Aleksander Križančič, Murkova 6, Maribor, zaradi izterjave
1.488,50 EUR, sklenilo:
dolžnici Aleksandri Čokl, Murnikova ulica
6, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Kočnik Jug Ljubica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, 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 Ljubljani
dne 19. 8. 2009
VL 93791/2009
Os-8372/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, ki
jo zastopa Nina Grižonič, Celovška cesta
182, Ljubljana, proti dolžniku Francu Zelenko, Goriška ulica 1a, Maribor, ki ga zastopa
odv. Jure Razgoršek, Ulica Vita Kraigherja
8, Maribor, zaradi izterjave 12.000,00 EUR,
sklenilo:
dolžniku Francu Zelenko, Goriška ulica
1a, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
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stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Jure Razgoršek, Ulica Vita Kraigherja
8, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2009
VL 117398/2009
Os-8390/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, ki jo
zastopa Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska
cesta 3a, Koper - Capodistria, proti dolžniku
Aleksandru Džurić, Ozeljan 86, Šempas, zaradi izterjave 1.554,52 EUR, sklenilo:
dolžniku Aleksandru Džurić, Ozeljan 86,
Šempas, 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 Dunja Jereb, Ulica Gradnikove brigade
11, Nova Gorica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2009
VL 98687/2009
Os-8392/09
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 Stanislavu Rupar, Tomažini 1,
Rob, ki ga zastopa odv. Jure Snoj, Vodnikova 163/b, Ljubljana, zaradi izterjave 786,31
EUR, sklenilo:
dolžniku Stanislavu Rupar, Tomažini 1,
Rob, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Snoj Jure, Vodnikova 163/b, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2009
VL 73537/2009
Os-8394/09
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 Jasminu
Memeti, Snežniška cesta 25a, Pivka, zaradi
izterjave 234,01 EUR, sklenilo:
dolžniku Jasminu Memeti, Snežniška cesta 25a, Pivka, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
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postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Marjana Manfreda, Vojkovo nabrežje
3, Koper.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2009
VL 67689/2009
Os-8395/09
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 Romanu
Klarič, Pot k Savi 35, Ljubljana, zaradi izterjave 1.037,25 EUR, sklenilo:
dolžniku Romanu Klarič, Pot k Savi 35,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Andrej Žabjek, Tavčarjeva 10, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2009
VL 67813/2009
Os-8396/09
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 Danetu
Belič, Levstikova ulica 6, Sežana, zaradi
izterjave 570,45 EUR, sklenilo:
dolžniku Danetu Belič, Levstikova ulica
6, Sežana, 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.
Mihael Svanjak, Trg Brolo 6, Koper.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2009
VL 93491/2009
Os-8397/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Vrtec Studenci Maribor, Groharjeva ulica 22, Maribor, ki ga zastopa odv.
Peter Peče, Trg Leona Štulja 5, Maribor,
proti dolžnici Nini Gorički, Golnarjeva ulica
4a, Maribor, Slavko Kretič, Golnarjeva ulica 4a, Maribor, zaradi izterjave 50,88 EUR,
sklenilo:
dolžniku Kretič Slavku, Golnarjeva ulica
4a, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za
časni zastopnik.
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Za začasnega zastopnika se postavi
odv. Primož Žontar, Partizanska cesta 23,
Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2009
VL 18454/2009
Os-8410/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, proti
dolžniku Goranu Mlakar, Kamenškova ulica
18, Maribor, zaradi izterjave 715,34 EUR,
sklenilo:
dolžniku Goranu Mlakar, Kamenškova
ulica 18, Maribor, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Frančiška Anželj, Partizanska 28–30,
Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2009
VL 59599/2009
Os-8450/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, proti
dolžniku Miću Avulović, Podpeč 24, Preserje, zaradi izterjave 252,99 EUR, sklenilo:
dolžniku Miću Avulović, Podpeč 24, Preserje, 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 Judež Suzana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2009
VL 88498/2008
Os-8490/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Anita Smole, Mariborska 1, Celje, proti
dolžnici Antoniji Smole, Gregorčičeva 6, Celje, zaradi izterjave 1.440,69 EUR, sklenilo:
dolžnici Antoniji Smole, Gregorčičeva 6,
Celje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odv. Klemen Vogrinec, Ljubljanska cesta 5a,
3000 Celje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse do takrat, 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 Ljubljani
dne 20. 11. 2009
VL 69450/2008
Os-8598/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Anita Smole, Mariborska 1, Celje,
proti dolžniku Damijanu Gjuro, Tomšičeva
ulica 23, Slovenska Bistrica, zaradi izterjave
985,51 EUR, sklenilo:
dolžniku Damijanu Gjuro, Tomšičeva ulica 23, Slovenska Bistrica, 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 Jana Poslek Godec, Ljubljanska cesta
12, Slovenska Bistrica.
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
P 175/2009
Os-8322/09
Okrajno sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi P 175/2009 na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnica Tilia, d.d. Novo
mesto, Seidlova cesta 5, Novo mesto, zoper
toženo stranko Adisa Ličina, nazadnje stanujoč Na jami 3, Ljubljana, sedaj neznanega
prebivališča, tožencu postavilo za začasno
zastopnico odvetnico Majdo Štrasner, Jerebova ulica 4, Novo mesto. Začasna zastopnica bo zastopala interese toženca v tem
postopku, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika, oziroma dokler tožena stranka ne bo
nastopila pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 15. 12. 2009
P 436/2008
Os-8323/09
Okrajno sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi P 436/2008 na podlagi 5.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v pravdni zadevi tožeče stranke Riharda Gričarja, Stražna 2,
Novo mesto, ki ga zastopa Borut Tiran, odvetnik v Novem mestu, zoper toženo stranko
Marijo Miljkovič, nazadnje stanujoča Janjice pri Beogradu 41, Beograd, Srbija, sedaj
neznanega prebivališča, toženki postavilo
za začasno zastopnico odvetnico Majdo
Štrasner, Jerebova ulica 4, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese
toženke v tem postopku, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika, oziroma dokler tožena
stranka ne bo nastopila pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 15. 12. 2009
I 1619/2006
Os-8507/09
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavaroval-
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na družba d.d., Koper, Ljubljanska 3a, Koper, proti dolžniku Antonu Štruc, Dobrava
39, Portorož – Portorose, zaradi izterjave
1.056,98 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 1619/2006 postavi
odvetnik Igor Cek iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 13. 10. 2009

Oklici dedičem
D 310/2009
Os-8041/09
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici
je v teku zapuščinski postopek po pok. Gerlj
Jožefu (tudi Grlj Jože) iz Velikega Brda 20,
nato neznano kje, roj. 9. 5. 1895, ki je bil
razglašen za mrtvega z dnem 10. 5. 1965.
Dediči niso znani.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva morebitne dediče, da
v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 2. 10. 2009
D 12/2006
Os-33005/07
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojni Glad Ani, roj. Osterman, hčerki Matija, roj. 1. 4. 1906, državljanki bivše SFRJ, nazadnje stanujoči v Banja
Loki 16, umrli 12. 6. 1971 v Kranju, in sicer
glede njenega solastninskega deleža na zemljišču Agrarne skupnosti Banja Loka.
Eden izmed njenih zakonitih dedičev je
tudi njen sin Glad Jože, roj. 8. 2. 1935, nazadnje stanujoč v Zagrebu, Republika Hrvaška, ki je umrl najverjetneje leta 1978. Glad
Jože je bil brez otrok, zapustil pa je vdovo,
ki je sodišču neznana.
Zato sodišče s tem oklicem poziva vdovo zakonitega dediča Grad Jožeta, da se
v roku enega leta od objave tega oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča ter na
spletni strani tukajšnjega sodišča zglasi in
uveljavlja svojo pravico do dediščine. Po
preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo
v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 9. 11. 2007
II D 1710/2009
Os-8455/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Kne Ivani,
roj. 6. 1. 1910, umrli 22. 6. 2009, nazadnje
stanujoči Za vasjo 22, Ljubljana, državljanki
Republike Slovenije.
Glede na to, da dediči, ki bi prišli v poštev za dedovanje po zapustnici, sodišču
niso znani, sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona ali na podlagi oporoke, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica
v Uradnem listu Republike Slovenije. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski

Št.

3 / 15. 1. 2010 /

postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2009
D 54/2009
Os-7466/09
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v zapuščinski zadevi po pokojnem Francu Kroflu, rojenem 16. 11. 1887, nazadnje
stalno stanujočemu Gubno 18, Grobelno,
umrlem dne 30. 9. 1960, v skladu s prvim in
drugim odstavkom 130. člena Zakona o dedovanju (ZD) in prvim odstavkom 131. člena
ZD, dne 22. 9. 2009 sklenilo:
Objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pokojnem Francu Kroflu, naj
se v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo sodišču.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pokojnem Francu Kroflu se po pravnomočnosti tega sklepa objavi tudi z nabitjem na
oglasno desko tukajšnjega sodišča za čas
enega leta.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pokojnem Francu Kroflu se postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 22. 9. 2009

Oklici pogrešanih
N 15/2009
Os-8331/09
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja ELES Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, postopek
o razglasitvi pogrešanega za mrtvega, in sicer Fabjan Jožefa, pok. Mihaela, neznanega
bivališča, ki ga zastopa skrbnik za posebni
primer Center za socialno delo Nova Gorica.
O pogrešanem, razen zemljiškoknjižnega
izpiska, da je bil pogrešani živ, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Fabjan Jožefa, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku
treh mesecev po objavi oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije, sicer bo po poteku
tega roka sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 12. 2009
N 16/2009
Os-8332/09
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja ELES Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, postopek o razglasitvi pogrešanega za mrtvega,
in sicer Makarovič Kazimirja, pok. Rudolfa,
neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnik
za posebni primer Center za socialno delo
Nova Gorica.
O pogrešanem, razen zemljiškoknjižnega
izpiska, da je bil pogrešani živ, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Makarovič
Kazimirja, naj to javijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 12. 2009
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Berginc Zdenko, Žega 10, Srpenica,
zavarovalno polico, št. POL-01000013727.
gnc‑310344
Cestnik Miroslav, Ob Rogoznici 6, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500039418.
gnx‑310348
Čebulj Bojana, Langusova 9, Radovljica,
zavarovalno polico, št. 50500013596, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gng‑310390
Jankovič Sašo, Močnikova ulica
10, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500043741, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gno‑310332
Kokot Silva, Tibolci 39, Gorišnica,
zavarovalno polico, št. 50500039783, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gng‑310340
Posinger Boštjan, Koseskega 22, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500004047,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnx‑310352
Vrhovnik Veronika, Bratov Kraljič 16,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1175153,
1175154 in 1175152, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnw‑310349
Vrhovnik Veronika, Bratov Kraljič
16,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
120000305122,
120000305121,
120000305123,
120000305891,
120000307580,
120000307579,
120000307581,
120000307582,
1200000307583, izdala zavarovalnica
Weinerstadtishe
zavarovalnica.
gnz‑310350
Vrhovnik Veronika, Bratov Kraljič
16,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
110000305380,
110000306060,
110000306061,
110000306062,
110000306063,
110000306059,
110000306042 in 110000306041, izdala
zavarovalnica Eiinerstadtishe. gnu‑310351

Spričevala preklicujejo
Anderluh Marjanca, Sv. Jurij 13,
Rogatec, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje strokovne in poklicne šole Celje smer šivilja, krojač, izdano leta 2000, 2001
in 2002, izdano na ime Bukšek Marjanca.
gnl‑310310
Anžel Mateja, Šentjanž 93/a, Šentjanž pri
Dravogradu, spričevalo 4. letnika Šolskega
centra Slovenj Gradec, št. 6415, izdano leta
2002. gni‑310313
Balažic Borut, Bratonci 8/a, Beltinci,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole Murska Sobota, št. I-ZT/880, izdano
leta 1995. gnh‑310314
Balažic Borut, Bratonci 8/a, Beltinci,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole Murska Sobota, št. I-ZT/880, izdano
leta 1996. gng‑310315
Balažic Borut, Bratonci 8/a, Beltinci,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene

šole Murska Sobota, št. IZ- ZT/880, izdano
leta 1997. gnf‑310316
Balažic Borut, Bratonci 8/a, Beltinci,
spričevalo 4. letnika srednje zdravstvene
šole Murska Sobota, št. I-ZT/880, izdano
leta 1998. gne‑310317
Balažic Borut, Bratonci 8/a, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota, št. 1750,
izdano leta 1999. gnd‑310318
Čaušević Enes, Celovška cesta 138,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano leta
1983 in 1984. gny‑310347
Dejanović Marina, Kolonija 1. maja 24,
Trbovlje, spričevalo 2. letnika Gimnazije in
Ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 2009. gnv‑310325
Dražumerič Denis, Zelena pot 15/a,
Črnomelj, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Črnomelj, izdano leta 2002. gnb‑310345
Drolc Mojca, Gradišče 41, Lukovica,
spričevalo poklicne mature Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, št.
115/90, izdano leta 1990, na ime Slapnik
Mojca. gnf‑310341
Ferenc
Vladimira,
Mačkovci
55,
Mačkovci, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Maribor, št. 609/II,
izdano leta 1996. gnm‑310334
Furlan Metka, Oljčna pot 69/a, Koper
- Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje zdravstvene šole Piran, št. 1476.
gnt‑310381
Gašparič Vladka, Brezovci 33, Puconci,
spričevalo od 1. do 4. letnika Tekstilne šole
Murska Sobota. gnm‑310338
Horvat Darja, Finžgarjeva 3, Martjanci,
spričevalo o končani OŠ Edvarda Kardelja
Murska Sobota, izdano leta 1982.
gnn‑310333
Ignjič Dušan, Naselje Ljudske pravice
10, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu Ekonomske šole Murska Sobota,
izdano leta 1978. gny‑310372
Jakovljević Tatjana, Polanškova ulica 15,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2004. gny‑310322
Janežič Majda, Turjak 22, Turjak,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1993,
izdano na ime Levstik Majda. gnw‑310324
Janko Marija, Ciril Metodova 19, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske šole v Murski Soboti, izdano leta
1966. gni‑310363
Jerant Rok, Gradišče 142/a, Škofljica,
spričevalo 1. letnika Srednje medijske in
grafične šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gns‑310328
Košak Živa, Vojkova 77, Ljubljana,
spričevalo 9. razreda OŠ Jurija Vege
Moravče, izdano leta 2007. gnh‑310389
Kramar Katja, Regentova 8/18, Ankaran
- Ancarano, spričevalo od 1. do 4. letnika
Srednje ekonomsko poslovne šole Koper,
izdano leta 2002, 2003, 2004 in 2007.
gnu‑310355

Kurinčič Simon, Drežnica 22, Kobarid,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2008. gnk‑310311
Lazar Alenka, Bakovci, Prečna 7, Murska
Sobota, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Murska Sobota. gnh‑310364
Lečnik Tina, Celovška cesta 83, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Riharda Jakopiča,
izdano leta 2003. gne‑310367
Leskovec Žiga, Vrhpolje pri Kamniku 189,
Kamnik, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Domžale, izdano leta 2006. gnz‑310346
Leto Milan, Trg ljudske pravice 11,
Lendava - Lendva, spričevalo 2. letnika
Srednje strojne in tekstilne šole, izdano leta
2001. gnq‑310380
Mayer Aleksander, Pot na Polane
30, Brezovica pri Ljubljani, zaključno
spričevalo Srednje računalniške šole
Ljubljana (Gimnazija Vič), izdano leta 1984.
gnu‑310376
Nastran Uroš, Stara Loka 125, Škofja
Loka, maturitetno spričevalo Gimnazije
Škofja Loka, izdano leta 2005. gnc‑310394
Novak Majda, Gornji Lakoš, Glavna
ulica 100, Lendava - Lendva, spričevalo
1. in 2. letnika Tekstilne konfekcijske šole.
gng‑310365
Ojsteršek Klavdija, Rifengozd 14/c,
Laško, spričevalo 1. letnika Vrtnarske šole
v Celju. gnf‑310370
Ojsteršek Klavdija, Rifengozd 14/c,
Laško, spričevalo 3. letnika Vrtnarske šole
Celje. gnz‑310371
Pernac Brigita, Mota 3, Ljutomer,
spričevalo 8. razreda OŠ Ivana Cankarja
Ljutomer, izdano leta 1985. gnj‑310387
Petkovšek Nejc, Topniška ulica 45, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Savsko naselje
v Ljubljani, izdano leta 2004. gnx‑310323
Pirker Petra, Oktobrske revolucije 27/b,
Izola - Isola, diplomo Srednje zdravstvene
šole Izola, izdana leta 1990. gno‑310382
Struna Darja, Juša Kozaka 19, Ivančna
Gorica, obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje
šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano
leta 1997. gnv‑310354
Strupar Snežana, Strmec 10/a, Destrnik,
spričevalo o poklicni maturi Srednje
vrtnarske šole Celje, izdano leta 2007.
gnj‑310312
Šinko Anica, Rogašovci 11, Rogašovci,
spričevalo o zaključnem izpitu SPTŠ Murska
Sobota, izdano leta 1992. gns‑310403
Šomić Adis, Habatova ulica 16, Trzin,
obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 2007. gnz‑310321
Tompa Olga, Gasilska ulica 4, Črenšovci,
spričevalo Srednješolskega centra tehniškopedagoške usmeritve Murska Sobota,
izdano leta 1990, izdano na ime Gabor
Olga. gnt‑310402
Videmšek Irena, Zavodnje 10, Šoštanj,
letno spričevalo Kmetijske in gospodinjske
šole Šentjur, izdano leta 2001. gnr‑310404
Voljkar Albič Saša, Zg. Tuhinj 38/a, Laze
v Tuhinju, maturitetno spričevalo ŠCRM
Rudolf Maister Kamnik, izdano leta 2002,
izdano na ime Voljkar. gnt‑310377
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Ajdonik Nika, Ulica Luke Svetca 1,
Litija, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola v Ljubljani. gnk‑310386
Andrejčič Luka, Novomeška cesta 85,
Straža, študentsko izkaznico, št. 41090219,
izdala Medicinska fakulteta Ljubljana.
gnx‑310373
Bizjak Manca, Lom pod Storžičem 67,
Tržič, študentsko izkaznico, št. 01006001,
izdala Pedagoška fakulteta. gnk‑310361
Celine Annie Yvette Cecile, Rožna
dolina, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 70071582, izdala FDV v Ljubljani.
gny‑310397
Čavdek Irena, Goriška cesta 25/a,
Ajdovščina, študentsko izkaznico, št.
27090488, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko Ljubljana. gnk‑310336
Černič Trade d.o.o, Ižanska cesta 104/A,
Ljubljana, licence za vozilo Iveco Daily
65C15-TV, reg. št. Y8-610. gnn‑310358
Črnigoj Primož, Laze pri Gorenjem
Jezeru 6, Cerknica, študentsko izkaznico, št.
63090027, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko Ljubljana. gnm‑310384
EURO FR d.o.o., Ferrarska 12, Koper Capodistria, licenco, št. GE002438/04102 z
veljavnostjo do 20. 1. 2010, izdana pri GZS.
gnw‑310378
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500023299000, izdano na ime Ivanović
Miloš. gne‑310342
Gačnik Tanja, Pehanijeva ulica 6,
Trebnje, študentsko izkaznico, št. 71090170,
izdala Biotehniška fakulteta Ljubljana.
gnv‑310375
Gago Pardilla Daniel, Rožna dolina,
cesta 27. aprila 31, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 70071301, izdala Univerza v
Ljubljani. gnl‑310335
Gajser Miran, Kolodvorska cesta 1/a,
Bled, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500002924000, izdal Cetis Celje.
gnm‑310359
Gril Drago Bojan, Ob mahovniški cesti
32, Kočevje, orožni list, št. dovoljenja za
posest, št. ORDP0004766. gnp‑310356
Habi Samo, Izletniška ulica 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19446243, izdala
Ekonomska fakulteta. gnq‑310405
Hribernik Andraž, Stanetova ulica 28,
Celje, študentsko izkaznico, št. 63090059,
izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko. gno‑310407
Jović Goran, Hladilniška pot 26C,
Ljubljana - Polje, licenco št. 011545-1,

izdana 26. 11. 2007, izdalo Ministrstvo za
notranje zadeve RS. gnj‑310337
KAJO
d.o.o.,
Pot
na
Rakovo
Jelšo
311,
Ljubljana,
licenco,
št.
0004113/01060/544/003 za vozilo Daewoo
Nubira z reg. št. LJ CK - 531. gnd‑310368
Kastelic Marko, Okiškega ulica 6,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
23050270, izdala Fakulteta za strojništvo
Ljubljana. gnv‑310400
Korenčič Manca, Spodnji Rudnik
II/15, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 18050566, izdala FF v Ljubljani.
gnz‑310396
Kovačič Andrej, Na Rebri 10, Celje,
službeno izkaznico, št. 101496 - varnostnik,
izdana 20. 8. 2008. gnd‑310343
Kunst Nastja, Vrenska Gorca 63, Buče,
študentsko izkaznico, št. 2301991505153,
izdala FF v Ljubljani. gnb‑310320
Lukaček Monika, Gradišče nad Pijavo
Gorico 133, Škofljica, vozno karto, št.
01554 - januar, izdal Veolia transport.
gnr‑310379
MAB Transport, d.o.o., Kidričeva ulica
052A, Rogaška Slatina, dovolilnico za Rusijo
z oznako 643/09, št. 0654312. gnf‑310391
MAB Transport, d.o.o., Kidričeva ulica
052A, Rogaška Slatina, dovolilnico za Rusijo
z oznako 643/11, št. 0663851. gne‑310392
MAB Transport, d.o.o., Kidričeva ulica
052A, Rogaška Slatina, dovolilnico za
Belorusijo z oznako 112/01, št. 1109222.
gnd‑310393
Mali Denis, Študljanska 38/a, Domžale,
dijaško izkaznico, izdal ŠC PET Ljubljana.
gnn‑310383
Pavlič Teja, Prečna ulica 14, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 19486452,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gns‑310353
Pejić Mitar, Modriča, Modriča BIH, potrdilo
o opravljenem izpitu za viličaja, opravljen v
šoli Litostroj, leta 1985. gnr‑310329
Plevel Katarina, Pod Knapovko 8,
Radeče, študentsko izkaznico, št. 18060178,
izdala FF v Ljubljani. gnf‑310366
Račič Eva, Podreber 10, Polhov Gradec,
dijaško izkaznico, izdal ŠCPET Ljubljana.
gnu‑310401
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana,
preklicuje nastavek pri carinskih kleščah št.
488, Ob-8675/09.
Ribič Jože, Škedenj 9/a, Loče pri
Poljčanah, digitalno tahografsko kartico,
št. 070500003032000, izdal Cetis Celje.
gnc‑310319
Rožman Melita, Jankoviči 10, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 41030169,
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izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnp‑310331
Senekovič Polona, Počehovska ulica 28,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 71070040,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnu‑310330
Skale Katja, Spodnje Grušovlje 8,
Šempeter v Savinjski dolini, študentsko
izkaznico, št. 19381661, Ekomonska
fakulteta v Ljubljani. gno‑310357
Skok Boštjan, Lokve 7, Trnovo pri
Gorici, študentsko izkaznico, št. 19986476,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gni‑310388
Stipančević Štefica, Partizanska ulica
4/b, Koper - Capodistria, študentsko
izkaznico, št. 43090053, izdala Akademija
za glasbo Ljubljana. gnu‑310326
Stojanov Barbara, Ulica 21. oktobra
4, Črnomelj, študentsko izkaznico, št.
41050083, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnh‑310339
Strašek Petra, Petkova 48, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41050206,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnt‑310327
Štefe Petra, Škocjan 7, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 18070215, izdala
FF v Ljubljani. gnj‑310362
Štemberger Metka, Gregorčičeva 1/a,
Ilirska Bistrica, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za srednje medicinsko
sestro, izdano pri Ministrstvu za zdravje,
leta 1982. gnl‑310385
Šubic Žiga, Gimnazijska cesta 17,
Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 19855034,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnw‑310399
Šušmelj Urban, Bratov Hvalič 7, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 23080621,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gnx‑310398
Tešić Goran, Goriška cesta 43,
Velenje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500017805000, izdajatelj Cetis Celje.
gnw‑310374
Trtnik Gojko, Stražarjeva ulica 24,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št.
10602, izdana 10. 4. 1998. gnp‑310406
Turk Anja, Ulica bratov Učakar 88, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 0890,
izdala Veterinarska fakulteta Ljubljana.
gnl‑310360
Vesel Helena, Vrh nad Želimljami 7,
Škofljica, vozno karto, št. 01530 - nalepka,
izdal Veolia transport. gnb‑310395
Zasavske lekarne Trbovlje, Rudarska
cesta 12, Trbovlje, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, št. 166-111/98, izdano na
ime Kralj Katarina, izdano pri Ministrstvu za
zdravje, leta 1998. gnc‑310369
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